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www.cargonexx.pl

Przyszłość transportu drogowego.
Przewaga dzięki analizie danych.

Nowoczesna technologia w połączeniu  
z doświadczeniem. Tak działa Cargonexx. 

Dysponenci wprowadzają na platformę Cargonexx 
zlecenia, za które otrzymują propozycje cen 
automatycznie. 

Cargonexx postawił na sztuczną inteligencję, żeby 
przewidywać ceny rynkowe w transporcie drogowym.  
Już dzięki paru kliknięciom algorytm matematyczny  
jest w stanie obliczyć cenę rynkową za dany ładunek.  
Za te ceny Cargonexx przejmuje zlecenia z pełną  
odpowiedzialnością za ich realizację. 

Przewoźnicy są automatycznie informowani 
o dostępnych zleceniach i mogą je 
przyjmować zaledwie poprzez jedno 
kliknięcie myszką. Termin płatności za 
wykonane zlecenie wynosi 5 dni.

Cargonexx jest spedycją (HGB) ● automatyczna cena zobowiązująca ● zawarcie umowy

Cargonexx zawiera umowy ze 
zleceniodawcami i z przewoźnikami. Nie jest 
pośrednikiem. Cargonexx jest bezpośrednim 
partnerem umowy w obu przypadkach.
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Cyfrowa,  
bazująca na algorytmie

sieć transportowa

Zarejestrowani 
przewoźnicy

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń
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Prosto. Tanio. Niezawodnie.

Korzystaj z Cargonexx i organizuj jeszcze prościej swoje 
transporty. Cargonexx postawił na nowoczesną technologię. 
Transport drogowy nigdy nie był jeszcze taki prosty.

Sprawdź nas! Rejestracja na Cargonexx jest bezpłatna  
i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Szybko.
Wprowadzenie zlecenia na platformę Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. Za każde zlecenie 
otrzymujesz propozycję ceny rynkowej automatycznie. Naszą ofertę możesz zaakceptować już poprzez 
jedno kliknięcie. Bez telefonowania, wysyłania Emaili czy faksów.

Tanio.
Skorzystaj z bezpłatnej rejestracji. Z platformą Cargonexx czerpiesz zysk  
dzięki nieustannej analizie rynku transportowego, którą dla Ciebie prowadzimy, przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii.

Wygodnie.
Z Cargonexx pracujesz szybciej i możesz zaoszczędzić wiele wolnego czasu, przeznaczając go  
np. na pielęgnowanie bezpośredniego kontaktu z klientami. Wprowadzenie zlecenia na platformę 
Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. My zajmujemy się Twoimi zleceniami i ich realizacją.

Bez ryzyka.
Cargonexx, który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację każdego 
zlecenia. Gwarantujemy dostawę ładunków, a zespół naszych doświadczonych dysponentów służy 
pomocą, gdy pojawiąją się problemy w trakcie realizacji transportu.

ZAREJESTRUJ SIĘ  
JUŻ TERAZ 
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Rozwój e-commerce i wielki potencjał, jaki jesz-
cze ma przed sobą, wyraźnie wpływa na zakres 
usług oferowanych przez firmy handlowe i ope-
ratorów logistycznych. Wśród e-klientów rośnie 
segment m-klientów, którzy w procesie zaku-
powym korzystają z urządzeń mobilnych. Ale 
m-commerce różni się od e-commerce nie tylko 
rodzajem urządzeń. Mobilnych klientów charak-
teryzuje inne zachowanie – m.in. częściej doko-
nują zakupów impulsowych, migrują pomiędzy 
kanałami sprzedaży, czy korzystają z opinii 
zamieszczonych w sieci. Z prognoz yStats.com 
wynika, że do 2021 roku m-commerce osiągnie 
50% udziału w globalnej sprzedaży e-commerce 
w segmencie B2C. W tym wydaniu odpowiada-
my m.in. na pytanie czy Polacy są mobilni.
Tematem, który od dłuższego czasu budzi 
emocje, jest realizacja wielkiego projektu in-
frastrukturalnego, czyli budowa Centralnego 

Portu Komunikacyjnego. Jakie możliwości rozwoju będzie miało cargo lotnicze? Polski 
rynek szybko rośnie, ale nadal jego udział w europejskim rynku cargo nie przekroczył 
1%. Cargo lotnicze nie jest jednorodne pod względem sposobu transportu i zakresu 
świadczonych przez przewoźników usług. W nowym porcie operować będą głównie 
przedstawiciele przewoźników pasażerskich i w niewielkim stopniu przewoźnicy, któ-
rzy posiadają samoloty pasażerskie i frachtowe. Ważnym wskaźnikiem dla rozwoju 
będzie koszt przeładowania kilograma cargo wynikający z kosztów inwestycji w infra-
strukturę cargo oraz jakość usług handlingowych.
Optymalizowanie łańcuchów dostaw i praca nad ciągłym rozwojem decydują o ist-
nieniu firm. Dobrze przeprowadzone działania zwiększają konkurencyjność i jakość 
oferowanych usług. Znakomitym przykładem są projekty nagrodzone w najnowszej 
edycji badania Supply Chain Designer. Polscy menedżerowie nie boją się wyzwań 
i tworzą wyróżniające się rozwiązania. Laureaci ostatniej edycji reprezentują różne 
branże, ale łączy ich stworzenie i przeprowadzenie z sukcesem ważnych usprawnień 
w łańcuchach dostaw. Zapraszam do zapoznania się z inspirującymi projektami!
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Zatrudnienie na rynku magazynowym i lekkiej produkcji 
będzie rosło, rosnąć będą również wynagrodzenia. Z raportu 

przygotowanego przez SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy 
i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu” wynika, że 
niemal 40% pracodawców z tych sektorów planuje zatrudnić nowych 
pracowników, a ponad połowa planuje podwyżki płac.

Centralny Port Lotniczy zwany obecnie Centralnym Portem 
Komunikacyjnym (CPK), aby podkreślić jego przyszłe 

funkcje mające integrować różne rodzaje transportu, jest obecnie 
sztandarowym projektem infrastrukturalnym. Artykuł analizuje 
wpływ koncepcji CPK na rynek przewozów lotniczych cargo 
w najbliższych latach oraz sytuację, jaka może nastąpić, kiedy 
inwestycja zostanie zakończona.

Mobilni konsumenci mogą robić zakupy online z dowolnego miejsca o każdej 
porze na przenośnych urządzeniach. Swobodnie migrują między światem 

online i offline w poszukiwaniu oferty, porównywaniu cen, sprawdzaniu opinii 
czy zawieraniu transakcji. Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z urządzeń 
mobilnych w procesie zakupowym. E-detaliści, jeśli nie chcą stracić rosnącego 
segmentu m-klientów, muszą dostosować swoje strony internetowe do przeglądarek 
mobilnych lub rozwinąć mobilne aplikacje zakupowe.

M-commerce – czy Polacy są mobilni?
str.
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Systemy klasy WMS (Warehouse Management System) od 
lat stanowią podstawowy składnik każdego nowoczesnego 

magazynu. Posiadane przez nie funkcje automatyzacji  
i optymalizacji umożliwiają skrócenie czasu realizacji zleceń, 
podniesienie transparentności i kontroli nad procesami, a także 
ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji.

Wzorcowe wdrażanie  
WMS w przedsiębiorstwie

str.

40
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LPP w Parku 7R Gdańsk Kowale
7R rozszerza współpracę z gigantem 
odzieżowym posiadającym w swoim 
portfolio pięć rozpoznawalnych ma-
rek: Reserved, House, Cropp, Mohito, 
Sinsay. W budynku VI parku logistycz-
nego w Kowalach, LPP zdecydowało 
się na ponad 10 000 m2 powierzchni.
LPP SA jest właścicielem sieci sprzedaży, któ-
ra składa się z ponad 1700 sklepów zlokalizo-
wanych w 20 krajach. W parku logistycznym 
Gdańsk Kowale LPP wynajmował do tej pory 
5000 m2 w budynku numer I.
- Gdańsk i okolice są nam szczególnie bliskie 
od początku naszej działalności. Jesteśmy 
związani z Pomorzem – tu znajduje się nasza 
centrala, a ponadto projektujemy kolekcje 
trzech naszych marek. Zdecydowaliśmy się 
ponownie na współpracę z 7R ze względu na 
elastyczność dewelopera i umiejętność dopa-
sowania do naszych wymagań, a także dosko-
nałą lokalizację parku logistycznego, nieopo-

dal naszej siedziby, dodatkowo umożliwiającą 
dystrybucję na terenie całej Polski - mówi 
Stanisław Dreliszak, dyrektor logistyki LPP.
- Powierzchnia  przygotowana pod potrze-
by najemcy zostanie podzielona na część 
magazynową oraz socjalno-biurową. Będzie 
wyposażona w nowoczesne oświetlenie LED 
dopasowane do układu regałów. Zadbaliśmy 

również o zabezpieczenia przeciwpożarowe 
zgodne ze standardami NFPA - mówi Marzena 
Taube, Leasing Manager w 7R.
Po zakończeniu budowy rozbudowy parku 
logistycznego w Gdańsku 7R zamierza kon-
tynuować inwestycje w regionie. Spółka ma 
w planach m.in. projekt zlokalizowany w cen-
trum Szczecina. ■

Stawki czynszu pójdą w górę
Jak pokazują wyniki raportu „Indeks 
czynszów w nieruchomościach logi-
stycznych”, opublikowanego w 2018 
roku przez Dział Badań i Rozwoju 
Prologis, w ciągu ostatnich trzech 
lat stopa wzrostu czynszów efektyw-
nych na rynkach europejskich syste-
matycznie rosła.
Według prognoz w 2018 r. wzrost czynszów 
w Europie będzie najwyższy od dekady – na 
poziomie 2,5%. Polska również będzie po-
dążać za tym trendem, ale w wolniejszym 
tempie i startując z najniższego poziomu 
czynszów na starym kontynencie.

Mimo sprzyjających warunków rynkowych 
oraz rozwijającej się gospodarki Polska odnoto-
wuje najniższy poziom czynszów efektywnych 

wśród wszystkich rozwiniętych gospodarek na 
świecie. Czynsze w naszym kraju są znacznie 
niższe niż w krajach Europy Zachodniej. To 
głównie efekt kryzysu gospodarczego z 2009 r. 
Istotną kwestią jest również niska transpa-
rentność transakcji zawieranych na rynku 
nieruchomości przemysłowych.
– W Polsce występują duże dysproporcje mię-
dzy wysokością czynszu nominalnego, czyli 
wyjściową stawką oferowaną przez właścicie-
la nieruchomości, a czynszem efektywnym, 
który uwzględnia wszelkie okresy zwolnienia 
od opłat oraz inne rabaty i gratisy proponowa-
ne przez dewelopera na początku umowy naj-

mu. To przekłamuje obraz rynku i sprawia, że 
jest on mało transparentny. W konsekwencji, 
najemcom trudno jest porównywać dostępne 

na rynku oferty, a inwestorom realnie oceniać 
wartość i rentowność danej inwestycji – ko-
mentuje Paweł Sapek, senior vice president & 
country manager Prologis na Polskę.
Najważniejszymi czynnikami napędzającymi 
wzrost czynszów w Polsce w 2018 r. będą: po-
zytywne bodźce ekonomiczne, jak choćby pro-
gnozowany przez Bank Światowy wzrost PKB 
naszego kraju o 4% oraz wskaźnik pustostanów, 
który spadł na rynku do rekordowo niskich 
wartości, a także rosnące koszty budowy i za-
kupu gruntów. Analitycy Działu Badań i Rozwo-
ju Prologis przewidują, że wysokość czynszów 
w Polsce zacznie wkrótce sukcesywnie rosnąć. 
Prologis w 2017 r. znacząco umocnił swoją 
pozycję lidera na rynku nieruchomości ko-
mercyjnych w Polsce dzięki rekordowo wy-
sokiemu poziomowi zajętości portfolio, wy-
sokiemu współczynnikowi retencji klientów 
i trafnym inwestycjom.
Prologis planuje w 2018 r. kontynuować 
strategię selektywnego inwestowania na 
kluczowych rynkach. W Polsce rozpocznie 
trzy nowe inwestycje w obiekty magazyno-
we – w Jankach, Poznaniu i Łodzi, o łącznej 
powierzchni ponad 250 000 m2. ■



Global Transport and Logistics

W DSV świat jest naszą sceną. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach
na całym świecie i podejmujemy się najbardziej wymagających wyzwań. 
Począwszy od prostych transportów na krótkich dystansach do ambitnych 
zleceń transportów ponadgabarytowych lub wartościowych przedmiotów 
oraz złożonych operacji logistycznych. Przejdź na stronę www.pl.dsv.com 
i zacznij działać.
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Dachser przetestuje elektryczną ciężarówkę eActros
Dachser wkrótce rozpocznie testy 
w pełni elektrycznego ciężkiego po-
jazdu eActros, wyprodukowanego 
przez Mercedes-Benz. Dachser jest 
jedną z pierwszych firm, do której 
trafi innowacyjny model ciężarówki. 
Testy będą trwały przez rok.

Ciężarówka eActros występuje w trzech 
wersjach, z których Dachser wybrał model 
o masie całkowitej wynoszącej 18 ton. W eAc-
tros wykorzystywana jest ta sama rama, co 
w zwykłych modelach Actros, ale napędzane 
są przez dwa silniki elektryczne o napięciu 
400 V i mocy 125 kW oraz o maksymalnym 

momencie obrotowym 
485 Nm. Takie parame-
try pozwalają uzyskać 
11000 Nm, co oznacza, 
że pod względem osią-
gów eActros jest na 
równi z ciężarówkami 
z silnikiem Diesla. Pojazd 
zasilany jest za pomocą 
jedenastu pakietów aku-
mulatorowych zabezpie-

czonych stalową obudową. Maksymalne do-
puszczalne obciążenie osi wynosi 11,5 tony, 
zapewniając nawet 200 km zasięgu.
- Projekt dystrybucji miejskiej Dachser, pier-
wotnie jako projekt badawczy ukierunkowany 
na opracowanie zrównoważonych i innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie dostaw w centrach 
miast, osiągnął znaczny rozmach i wpisał się 
w ducha czasu. Dzięki wykorzystywaniu róż-
nych rozwiązań, a także doświadczeniu i da-
nym zebranym na podstawie testów pilotażo-
wych w Paryżu i Stuttgarcie, oddziały Dachser 
mogą i będą aktywnie działać na terenie du-
żych miast oraz współpracować z nimi w celu 
opracowania rozwiązań przyszłości w zakresie 
dystrybucji miejskiej - mówi Stefan Hohm, 
dyrektor działu rozwiązań korporacyjnych, ba-
dań i rozwoju w Dachser. ■

Ewald Raben 
przedsiębiorcą roku 
w Niemczech
Ewald Raben, CEO Grupy Raben, został 23 mar-
ca uhonorowany nagrodą LEO 2018 w kategorii 
„Przedsiębiorca Roku” przyznaną przez Deut-
sche Verkehrs-Zeitung. 
Nagrody LEO (Logistics, Excellence, Optimisation) przy-
znawane są wybitnym osobistościom sektora logistyki od 
2007 r. Jury konkursu honoruje menedżerów, właścicieli 
firm i wizjonerów branży w trzech kategoriach: przedsię-
biorcy, innowacje oraz życiowe osiągnięcia w logistyce. 
- Jestem zaszczycony przyznaniem tej nagrody. Grupa  
Raben jest firmą rodzinną, w której najważniejszą warto-
ścią jest przedsiębiorczość połączona z odwagą, wytrwało-
ścią, ale także odpowiednią mieszanką doświadczenia oraz 
wyczucia nowych celów i horyzontów - mówi Ewald Raben, 
CEO, Grupa Raben.
Grupa Raben prężnie rozwija się na rynku niemieckim 
od 2005 r. W styczniu 2018 r. Raben Trans European 
Germany uruchomił swoją własną, niezależną sieć dys-
trybucyjną w Niemczech. Obecnie firma jest gotowa 
oferować usługi transportowe na terenie całego kraju 
przy wykorzystaniu sieci składającej się z 32 własnych 
oddziałów i 46 lokalizacji łącznie. Dzięki temu Grupa 
Raben zapewnia m.in. codzienne połączenia 24h na linii 
Polska-Niemcy. ■

XPO Logistics ze spedycją 
morską i lotniczą w Polsce
XPO Transport Solutions Poland Sp. z o.o. w marcu 2018 r. 
rozpoczęło w Polsce działalność Global Forwarding. Nowe 
biuro w Warszawie będzie specjalizowało się w spedycji 
morskiej i lotniczej.

- Dziś jeszcze transport lotniczy i morski nie jest naszą specjalnością, co 
postanowiliśmy zmienić. Zorganizowanie frachtu morskiego czy lotniczego 
we wszystkich kierunkach świata jest nowym wyzwaniem, jakie stawiam 
dziś przed sobą. Odpowiadając na potrzeby klientów, XPO poszerza swoją 
ofertę o transport lotniczy i morski – właśnie Global Forwarding jest kolej-
nym, ale jakże ważnym, etapem naszego rozwoju. Ciężka praca na co dzień, 
jak i ogromne zaangażowanie naszego zespołu pozwalają nam zaoferować 
usługi na najwyższym poziomie - mówi Tomasz Malewski, nowy szef dzia-
łalności XPO Global Forwarding w Polsce. ■
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Cargonexx z „European Startup Prize for Mobility”
O nagrodę, która po raz pierwszy zosta-
ła przyznana przez Parlament Europej-
ski i Komisję Europejską, ubiegało się 
ponad 500 start-upów z całej Europy.
Jury, składające się z przedstawicieli UE i zna-
nych firm, Boston Consulting Group i Europcar, 
nominowało Cargonexx jako jedyną niemiecką 
firmę do pierwszej dziesiątki. Start-up z siedzibą 
w Hamburgu, z usług którego korzystają liczni 
polscy przedsiębiorcy, jest obecnie jednym 
z czterech zwycięzców trofeum UE i otrzyma 
wsparcie prawne i doradztwo strategiczne w za-
kresie rozwoju swojej europejskiej działalności.
- Udało nam się przekonać jury europejskie 
do idei o Cargonexx, co zawdzięczamy nie 
tylko modelowi biznesowemu, ale również 
naszemu zespołowi, który z pasją pracuje 

na sukces Cargonexx. Nasze usługi są atrak-
cyjne zarówno dla spedytorów ładunków, ale 
również oferują większą efektywność firmom 

przewozowym i długotrwałe korzyści, 
które czerpią wszyscy użytkownicy 
dróg – a zatem Cargonexx to rozwiąza-
nie korzystne dla wszystkich stron, tzw. 
rozwiązanie win-win-win – mówi Rolf-
-Dieter Lafrenz, CEO Cargonexx.
Nagroda „European Startup Prize for 
Mobility” została utworzona w 2017 r. 
przez PE i KE w celu promowania najlep-
szych start-upów z dziedziny mobilności. 
Cargonexx jest jedną z pierwszych firm, 
które wykorzystują sztuczną inteligencję 
w transporcie drogowym, dzięki czemu 
jest w stanie zredukować liczbę przejaz-

dów pustych ciężarówek. Do tej technologii 
przekonało się również jury w Brukseli. ■

fot. Michele Spagnolo

Otwarto pierwszy obiekt Central European Logistics Hub
Panattoni Europe zakończył budowę 
wielkopowierzchniowego centrum logi-
stycznego dla BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego. Obiekt BTS o powierzchni 
79 000 m2 z własną bocznicą kolejową 
powstał w Łodzi, na terenie największe-
go w Polsce kompleksu dystrybucyjnego 
Central European Logistics Hub.

Magazyn zajął aż 77 000 m2, zaś przestrzeń 
socjalno-biurowa 1700 m2 – część jej elewacji 
przybrała oryginalny charakter będący postin-
dustrialnym nawiązaniem do silnych robotni-
czych korzeni miasta. Inwestycja posiada dwie 
bocznice kolejowe z trzema torami postojowy-
mi – dwoma na zewnątrz i jednym wewnątrz 

obiektu. To na jego potrzeby Panattoni Europe 
wybudowało wewnątrz obiektu stację kolejową, 
której peron mierzy 590 m – czyli długość bu-
dynku. Obecność bocznic kolejowych sprawia, 
że firma BSH ma dostęp do najbardziej ekolo-
gicznego transportu, czyli szynowego. Będzie 

on wykorzystywany do logistyki produkcji 
przeznaczonej na eksport. Ponadto, budynek 
wyposażony został w specjalny zestaw ramp, 
oświetlenie ledowe, a także dodatkowe świetliki 
i okna w elewacji, co znacznie zwiększyło do-
stęp do naturalnego światła.
Nowe Centrum Logistyczne BSH będzie stanowi-
ło serce systemu dystrybucyjnego firmy w Pol-
sce, posłuży do obsługi łańcucha dostaw zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Ponadto, będzie również 
obsługiwać dostawy komponentów przeznaczo-
nych do produkcji dla polskich i zagranicznych 
fabryk BSH. Dzięki nowej inwestycji system logi-
styczny BSH zostanie skonsolidowany, uwalnia-
jąc nowy, większy potencjał dalszego rozwoju. ■

Innovation Campus ID Logistics
Operator ID Logistics otworzył In-
novation Campus we Francji. Jest to 
pierwszy tego typu kampus, który 
został uruchomiony przez firmę logi-
styczną we Francji. 
Innovation Campus położony jest w podpary-
skim Châtres, w bezpośrednim sąsiedztwie 
dwóch operacyjnych centrów logistycznych 
(Castorama i Marionnaud). Obecnie w kam-
pusie realizowanych jest około 20 projektów 
z obszaru innowacji, które są wdrażane lub 

testowane w różnych spółkach należących do 
Grupy ID Logistics. Tu mają powstawać pomy-
sły na realizację projektów logistycznych dla 
obecnych i potencjalnych klientów. Kampus 
ma być także miejscem spotkań i szkoleń dla 
pracowników Grupy ID Logistics oraz partne-
rów firmy, do których należą czołowe uniwer-
sytety, start-upy i grupy przemysłowe.
Wśród innowacyjnych projektów wymienić 
można takie, które poprawiają produktywność 
i jakość warunków pracy (np. zdalnie sterowa-

ny wózek widłowy), a także standardy usług 
dla klientów (np. robot sprzątający magazyn), 
monitorują przepływ produktów w magazy-
nach, optymalizują przepływy logistyczne, 
w szczególności związane z inteligentną siecią 
(system do operacyjnego przetwarzania danych 
Big Data), czy wspierają rozwój handlu elek-
tronicznego lub wieloformatowego handlu de-
talicznego (np. System Dystrybucji Zamówień 
w Marionnaud, którego celem jest skrócenie do 
minimum czasu obsługi w magazynie). ■





JYSK z nowym magazynem w P3 Piotrków
Firma P3 oddała do użytku dedykowany 
magazyn o powierzchni 37 000 m2 mię-
dzynarodowej sieci handlowej JYSK. 
Podczas rocznej współpracy między P3 
a JYSK najemca powiększył wynajmo-
waną powierzchnię pięciokrotnie. 
W 2017 r. JYSK rozpoczął współpracę z P3 
Piotrków, wynajmując 10 504 m2. W tym sa-
mym roku ze względu na duże zapotrzebowanie 
znacznie powiększył wynajmowaną powierzch-
nię, decydując się na dedykowany magazyn. Na 
czas trwania budowy tego obiektu, P3 zapewniło 
klientowi dodatkową powierzchnię tymczasową. 
Obecnie JYSK zajmuje niemal 50 000 m2 na tere-
nie parku logistycznego w Piotrkowie.
Nowy obiekt o wysokości 10 m jest wyposa-
żony w panele z rdzeniem PIR efektywniej 
izolujące obiekt magazynowy od warunków 
zewnętrznych i energooszczędne oświetlenie 
LED. Powierzchnie wynajmowane przez firmę 

na terenie parku P3 Piotrków pełnią funkcję 
magazynów buforowych. Produkty są do nich 
sprowadzane i przechowywane nawet przez 
kilka miesięcy, zanim zostaną przesłane do 
głównego magazynu dystrybucyjnego firmy 
w Radomsku i dopiero z niego do poszczegól-
nych sklepów lub klientów.

Bartek Tulejko, dyrektor logistyki CEE 
w JYSK, powiedział: - Zdecydowaliśmy się 
na współpracę z P3 ze względu na dotych-
czasowe, dobre doświadczenia, lokalizację 
wpisującą się w model logistyczny JYSK, 
a także bardzo krótki termin od decyzji do 
realizacji projektu. ■

Rekord TimoCom
Kolejny sukces platformy TimoCom. 
W 2017 roku jej obroty wzrosły o 5,7 
mln, sięgając kwoty 67,9 mln euro.
Rok 2017 był dla największej platformy trans-
portowej w Europie niezwykle łaskawy. Wi-
dać to zwłaszcza w odniesieniu do liczby ofert 
frachtów i wolnych przestrzeni ładunkowych 
zamieszczonych na platformie. W 2016 r. były 
to 68,3 mln, natomiast 2017 r. 90,7 mln ofert. 
Oznacza to wzrost o 22,4 mln, czyli o ponad 
30% w stosunku do poprzednio analizowane-
go roku. Jest to nowy rekord TimoCom. Dzięki 
temu w 2017 r. przez platformę przepłynęło 
ponad 1,4 miliarda ton towarów.
Nie są to jedyne sukcesy, jakie zanotował 
TimoCom. Wzrosły nie tylko obroty i licz-
ba ofert, ale również liczba klientów, któ-
ra obecnie wynosi już 40 000 – rok 2016 
zamknął się liczbą 36 000. W związku 
z wyższą wartością wzrosła również liczba 
użytkowników – jest ich aż 127 000. W po-
równaniu do roku 2016 wynik poprawił się 
o 17 000. - Firmy transportowe, a także 
przemysł i handel mogą znaleźć odpowied-
niego partnera transportowego za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć myszą. I odwrotnie. 

Coraz więcej klientów korzysta z rozwiązań 
informatycznych naszej platformy, aby móc 
elastycznie reagować na różnorodne potrze-
by transportowe i w ten sposób efektywniej 
zarządzać przedsiębiorstwem - mówi rzecz-
nik prasowy TimoCom, Gunnar Gburek.
Rok 2017 to również czas pojawienia się 
nowego modułu na platformie TimoCom  
– TC Transport Order®. Umożliwia on klien-
tom TimoCom cyfrowe poszukiwanie trans-
portu, pozyskiwanie aktualnych informacji 
cenowych z rynku, przyspieszenie procesu 
zawierania transakcji i centralne zarządza-
nie zleceniami transportowymi. Rozwiązanie 
znacznie ułatwia realizację zadań operatorom 
logistycznym i spedytorom, a przewoźnikom 
daje dodatkową szansę zdobycia zlecenia. 
Od momentu wprowadzenia tej aplikacji na 

rynek – lipiec 2017 r. – wysłano już ponad  
12 900 zamówień transportowych. 
W minionym roku platforma transportowa  
TimoCom zwiększyła również liczbę zinte-
growanych z nią systemów telematycznych. 
Obecnie współpracuje z nią ponad 230 do-
stawców telematycznych z całej Europy, 
czyli o 30 więcej niż w 2016 r. Co więcej, 
TimoCom umożliwił użytkownikom plat-
formy przesyłanie i przetwarzanie danych 
dotyczących pozycji pojazdów od krótko-
terminowych partnerów transportowych do 
własnych systemów TMS: - Tworzymy dziś 
wszystkie funkcje, które mogą być potrzeb-
ne do zarządzania transportem, aby w ten 
sposób wprowadzić większą transparent-
ność w łańcuchu dostaw – komentuje rozwój 
platformy Gunnar Gburek. ■
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Zmiany w Rusak Business Services
Nowym prezesem firmy Rusak Busi-
ness Services został Tomasz Rusak. 
Dotychczasowy prezes Andrzej Ru-
sak objął funkcję członka zarządu. 
Oficjalne przekazanie prezesury na-
stąpiło w marcu 2018 roku.
Zmiany w zarządzie firmy są zgodne z obra-
ną kilka miesięcy temu nową strategią Spół-
ki, która oprócz kontynuacji realizowanych 
projektów z sektora obsługi celnej i Customs 
Compliance, skupia swoje działania na stwo-
rzeniu nowoczesnych struktur organizacyj-
nych i finansowych w firmie.
- Jestem przekonany, że blisko dwudziestoletnie 
międzynarodowe doświadczenie Tomasza Ru-

saka w dziedzinie zarządzania ludźmi i finan-
sami sprawi, że firma Ruska Business Services 
utrzyma status jednego z liderów obsługi celnej 
w Polsce oraz wzmocni swoją pozycję na rynkach 
międzynarodowych. Wierzę, iż stery naszej firmy 
są w rękach energicznego i kompetentnego czło-
wieka – powiedział Andrzej Rusak, członek 
zarządu Rusak Business Services.
Tomasz Rusak jest menedżerem z doświad-
czeniem w zarządzaniu finansami naj-
większych spółek na rynku nieruchomości 
w Polsce. Pełnił funkcje dyrektora finanso-
wego w Atlas Management Company (Po-
land), ORCO Property Group w Polsce oraz 
Hochtief Development Poland. Był również 

konsultantem w międzynarodowych firmach 
doradczych Deloitte oraz Andersen Business 
Consulting. Jest absolwentem SGH w War-
szawie, Lunds Universitet w Szwecji, a także 
Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu 
w Niemczech. ■

7R powiększa zarząd spółki
W efekcie dynamicznego rozwoju fir-
my Bartłomiej Krawiecki dołączył do 
grona członków zarządu 7R. Powięk-
szenie zarządu wiąże się z planami na 
rozwój i realizację kolejnych obiek-
tów spółki na terenie całej Polski.
– Objęcie nowej funkcji, a tym samym bezpośred-
ni wpływ na przyszłość spółki to dla mnie ogrom-
ny zaszczyt. Firma 7R posiada duży potencjał 
rozwojowy, co mogliśmy zaobserwować na przy-

kładzie ubiegłego roku, kiedy w ciągu 12 miesięcy podwoiła swoje portfolio 
i oddała do użytku 7 magazynów. Najbliższe miesiące będą jeszcze bardziej 

dynamiczne, a szczegóły dotyczące nowych projektów zdradzimy już nieba-
wem – komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu 7R SA.
Bartłomiej Krawiecki w 7R jest odpowiedzialny za rozwój nowych inwe-
stycji. Wcześniej pracował ponad 10 lat w Panattoni Development Europe, 
gdzie prowadził największe inwestycje logistyczne i przemysłowe. Specja-
lizował się w realizacji projektów i rozwoju firmy na terenie Polski. Do-
świadczenie zdobywał również w Menard Doswell i Platan Group.
W zarządzie spółki 7R SA zasiadają również Tomasz Lubowiecki, założy-
ciel i prezes zarządu, odpowiedzialny za główną strategię firmy, Ryszard 
Gretkowski, współzałożyciel i wiceprezes, który nadzoruje m.in. zarządza-
nie całym procesem budowlanym oraz Monika Mazur, dyrektor finansowy 
7R, odpowiedzialna m.in. pozyskiwanie finansowania na inwestycje. ■

FM Logistic i młode talenty
FM Logistic co roku podejmuje wiele 
inicjatyw w zakresie współpracy ze 
środowiskami akademickimi, dzięki 
którym prezentuje wiedzę z zakresu 
logistyki absolwentom szkół i uczel-
ni oraz potencjalnym kandydatom do 
pracy w oddziałach firmy.
Różnorodność form współpracy i atrakcyj-
ne treści sprawiły, że w ostatnich dwóch 
latach firma otrzymała wiele certyfikatów 
i wyróżnień za politykę dotyczącą młodych 
talentów m.in. Top Employer i Happy at 
Work for Starters we Francji, Przyjazny Pra-
codawca w Polsce, Najbardziej Atrakcyjny  

Pracodawca 2017 we Francji i Rosji, a także 
Happy Trainess.
W Polsce FM Logistic jest uznanym mece-
nasem i partnerem licznych studenckich 
inicjatyw naukowych i sponsorem kilku 
konferencji organizowanych przez studenc-
kie logistyczne koła naukowe: „Warszawskie 
Dni Logistyki” (SGGW), Konferencja „Logi-
styka a Bezpieczeństwo” (Akademia Sztuki 
Wojennej) i Konferencja „Forum Młodej 
Logistyki” (Politechnika Warszawska). Pod-
czas tych wydarzeń eksperci firmy uczestni-
czą w panelach dyskusyjnych oraz prezentu-
ją wybrane treści.

Od 2015 r. FM Logistic prowadzi unikatowy 
wśród firm logistycznych program współpra-
cy ze środowiskiem akademickim pod nazwą 
„Ambasador FM”. Podobna różnorodność i in-
tensywność form współpracy kierowana jest 
do środowiska partnerskich szkół średnich 
o profilu logistycznym. Utalentowani studenci 
mają możliwość odbycia w firmie staży oraz 
udziału w międzynarodowych programach 
rozwojowych jak np. Future Moves Program, 
który uruchomiony został pod koniec 2017 r. 
Programy dla absolwentów rozwijają lojalność 
u młodych ludzi o dużym potencjale i są uwa-
żane za prawdziwe akceleratory kariery. ■

PERSONALIA
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Laureat nagrody głównej: Amica
Projekt: Automatyczny magazyn

Prezentacja projektów nagrodzonych w programie  
Supply Chain Designer 2017

EURO LOGISTICS16 SUPPLY CHAIN DESIGNER 2017

Firma Amica otrzymała nagrodę główną w programie „Supply Chain Designer 2017” za projekt „Automatyczny maga-
zyn”. Inwestycja we własny, szyty na miarę potrzeb, magazyn cechowała się doskonałym dopasowaniem do prowa-
dzonych operacji produkcyjnych i logistycznych, jak też wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły projektu, docenili 
uwagę, jaką poświęcono kwestii połączenia procesów nowe-

go magazynu z procesami produkcyjnymi, a także usprawnie-
niu transportu samochodowego przy dostawach wchodzących 
i wychodzących.
Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa do-
mowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofer-
cie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, zaś ponad 
65% przychodów generowane jest dzięki sprzedaży na ponad 50 
rynkach zagranicznych.
Sercem firmy są Wronki i właśnie tam przeprowadzono wielką in-
westycję logistyczną. Magazyn Wysokiego Składowania – najwyż-
szy tego typu obiekt w Polsce i jeden z najwyższych w Europie 
- jest główną częścią większej inwestycji, polegającej na rozbudo-
wie centrum logistycznego Grupy Amica. Inwestycja zamknie się 
kwotą 57 mln zł i umożliwi jeszcze sprawniejszą obsługę klientów 
zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Magazyn Wysokiego Składowania to konstrukcja o wysokości 
ponad 46 metrów i powierzchni 6,5 tys. m2. Znajduje się w nim  
26 tys. miejsc paletowych, mogących pomieścić 230 tys. sztuk 
urządzeń dużego AGD. W pełni zautomatyzowany system sterowa-
nia pozwala układać około 1,6 tys. artykułów na godzinę. Zaawan-
sowane technologicznie rozwiązania pozwalają szybciej i spraw-
niej pakować oraz dostarczać produkty do odbiorców.
Budowie nowego magazynu towarzyszyła troska o to, by był on jak 
najmniej uciążliwy dla otoczenia. Instalacja nie generuje hałasu 

ani żadnego rodzaju zanieczyszczeń. Jeszcze przed uruchomie-
niem nowego magazynu firma wprowadziła awizowanie transpor-
tów, żeby nie intensyfikować ruchu ciężarowego w krótkim czasie 
i nie tworzyć niedogodności związanych z ruchem kołowym dla 
okolicznych mieszkańców.
Decyzja o budowie została podjęta dzięki długofalowemu planowa-
niu biznesowemu. Do tej pory Amica wynajmowała powierzchnię 
magazynową. Realne oszczędności wynikające z inwestycji będą 
odczuwalne po latach. Dużo szybciej osiągnięty zostanie cel, ja-
kim jest usprawnienie logistyki i poprawa jakości pracy. Towar 
będzie trafiał do klientów przynajmniej o dobę szybciej, a zapas 
będzie praktycznie w jednym miejscu. Nowa technologia pracy po-
zwoli też uprościć procesy zarządzania tak dużą liczbą produktów 
i praktycznie natychmiast kierować transport potrzebnych urzą-
dzeń AGD na konkretne rynki.
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Laureat nagrody głównej: Faurecia Polska
Projekt: Operational performace through people

Prezentacja projektów nagrodzonych w programie  
Supply Chain Designer 2017

Firma Faurecia otrzymała nagrodę główną w programie „Supply Chain Designer 2017” za projekt „Operational per-
formace through people”. Transfer produkcji systemów pneumatycznych z Niemiec do spółki Faurecia Wałbrzych 
był okazją do wdrożenia procesu doskonalenia działań operacyjnych, obejmującego niezwykle interesujące aspekty.

Jurorzy oceniający projekt szczególnie dużą uwagę zwrócili na 
fakt, iż firma w ramach projektu opracowała i wdrożyła pełną 

strategię rozwoju kadry menedżerskiej. Dodatkowe punkty Fau-
recia zdobyła za inne, wysoce przemyślane elementy programu 
ciągłego doskonalenia.
Faurecia, jeden z globalnych liderów produkcji komponentów dla 
branży motoryzacyjnej, posiada w Polsce 5 spółek i 10 zakła-
dów produkcyjnych. Działa także Centrum Badawczo-Rozwojowe 
i Centrum Usług Wspólnych w Grójcu oraz IT Help Desk w Łodzi. 
Faurecia Wałbrzych S.A., w której w realizowano nagrodzony 
projekt, obejmuje 4 zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 3200 
pracowników.
Decyzja o transferze produkcji systemów pneumatycznych z Hoer-
biger w Niemczech do Faurecia Wałbrzych rozpoczęła opracowanie 
planu mającego na celu maksymalizację zysku w procesie produk-
cji. Dobór pracowników, ich rozwój i motywacja w połączeniu ze 
skutecznymi działaniami operacyjnymi złożyły się na uruchomie-
nie produkcji nowego produktu, który Faurecia oferuje klientom 
do aut klasy premium (systemy masażu).
Najważniejszym efektem projektu była ewolucja kultury organi-
zacyjnej w firmie. Analiza, która miała ocenić, czy polski zakład 
będzie w stanie przejąć produkcję z Niemiec, przyniosła niespo-
dziewane efekty. Okazało się, że wąskim gardłem są kompeten-
cje kadry zarządzającej, a nie zasoby pracowników produkcji czy 

moce przerobowe. Aby zapewnić powodzenie transferu produkcji, 
opracowano unikatowy program rozwoju kadry menedżerskiej. 
Obejmował on dwa filary - pozyskanie nowych menedżerów nie-
zbędnych przy rozwoju prowadzonych operacji oraz posiadających 
potencjał do dalszego rozwoju, a także rozwój kadry kierowniczej 
już obecnej w firmie.
Wyłoniono trzy poziomy stanowisk (mistrzowie, kierownicy, dy-
rektorzy), które zostały objęte dedykowanymi programami roz-
woju i określono słabe strony w wykorzystywanych metodach 
zarządzania. Efektem prowadzonych szkoleń i działań było wypra-
cowanie stylu zarządzania, w którym menedżer każdego stopnia 
zachęca, nagradza i rozwija swoich ludzi oraz tworzy zespoły, któ-
re są w stanie same rozwiązywać swoje problemy.
Podczas projektu skupiano się też na optymalizacji procesów, 
wykorzystując metodę budowy strumienia wartości VA/VE, 
zmierzającą do maksymalizacji zysku, na podstawie projektów 
wdrażanych już w przetransferowanym procesie produkcji sys-
temów pneumatycznych. Narzędzia Lean zostały wykorzystane 
w wielu obszarach (transfery produkcji od dostawców, zmiana 
produktu, optymalizacja zużyć). W trakcie projektu zespół wy-
pracował nową definicję oszczędności, jako połączenie VA/VE 
oraz Lean. Doświadczenia zebrane przy projekcie zostały prze-
kazane do innych polskich fabryk.
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Laureat nagrody głównej: VELUX
Projekt: Poszukiwanie optymalnego przepływu

Prezentacja projektów nagrodzonych w programie  
Supply Chain Designer 2017

Firma VELUX otrzymała nagrodę główną programie „Supply Chain Designer 2017” za projekt „Poszukiwanie opty-
malnego przepływu”. Wysoce przemyślany proces przebudowy zakładu w Namysłowie, wpisujący się w szerszy plan 
reorganizacji dostaw, zaowocował znakomitymi rezultatami zarówno mierzalnymi, jak i niemierzalnymi.

VELUX produkuje okna dachowe, lecz firma podkreśla, że po-
przez swoje produkty dostarcza ludziom światło, świeże po-

wietrze, a co za tym idzie, lepsze warunki do życia. Koncern obec-
ny jest w 40 krajach, zaś w 17 z nich ma fabryki. Firma zatrudnia 
około 9500 osób, z czego około 3500 w Polsce. Polskie fabryki zlo-
kalizowane są w Gnieźnie, Namysłowie oraz Wędkowach koło Tcze-
wa. Dla firmy szczególnym powodem do dumy są liczne nagrody 
za zaangażowanie w zadowolenie i bezpieczeństwo pracowników.
Podczas pracy nad projektem w Namysłowie zespół nie skupiał na 
optymalizacji pracy tylko zakładu produkcyjnego, ale patrzył na 
jego rolę w całym łańcuchu wartości. Gdy VELUX postanowił prze-
budować swoje modele biznesowe i radykalnie skrócić czas między 
zamówieniem, a dostawą, jednocześnie zwiększając liczbę warian-
tów oferowanych produktów oraz stawiając na redukcję kosztów 
w łańcuchach dostaw, takie podejście doskonale się sprawdziło.
Aby osiągnąć zakładane cele, sięgnięto po narzędzia Lean Ma-
nufacturing. W procesie identyfikowania wartości nie skupiano 
się tylko na poszukiwaniu marnotrawstwa. Duży nacisk położono 
również na wskazanie silnych stron firmy, które stanowiły funda-
ment pod nowy plan przepływu. Najważniejszym jego elementem 
było zespolenie procesów logistycznych i produkcyjnych w ramach 
jednej hali magazynowo-produkcyjnej. Ciężarówki z dostawami 
wjeżdżają teraz do jej wnętrza, co prócz korzyści dla przepływu 

wpłynęło pozytywnie na aspekty ekologiczne. Dostawy na stano-
wiska produkcyjne realizowane są just-in-time, z wykorzystaniem 
ścieżki mleczarza.
Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły projektu, szczególnie 
docenili konsekwencję w dążeniu do uzyskania przepływu we 
wszystkich operacjach i pełną świadomość korzyści wynikających 
z wysokiej efektywności przepływu. Dużą uwagę przykuło też 
nieustanne podkreślanie przez liderów projektu znaczenia zaan-
gażowania całej załogi dla końcowego sukcesu. Ludzie zawsze są 
najważniejsi, gdyż bez ich nadzwyczajnego zaangażowania i pomy-
słowości nie da się osiągnąć nadzwyczajnych wyników.
Efektem projektu było skrócenie dróg transportowych na terenie 
zakładu, ograniczenie przestojów wynikających z braku kompo-
nentów na linii produkcyjnej oraz poprawa efektywności produk-
cji i dostaw spełniająca pierwotne założenia. Opracowanie twar-
dych wskaźników było kluczowe przy raportowaniu przebiegu 
wdrożenia do zarządu, lecz członkowie zespołu projektowego byli 
świadomi, że nie można wpaść w pułapkę myślenia silosowego 
oraz kierować się wybiórczymi KPI.
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Laureat wyróżnienia:  Lumileds Poland
Projekt: Nowoczesna dystrybucja

Prezentacja projektów nagrodzonych w programie  
Supply Chain Designer 2017

Firma Lumileds Poland została wyróżniona w programie „Supply Chain Designer2017” za projekt „Nowoczesna Dys-
trybucja”, oparty na działaniach zakładu w Pabianicach. Zakłada on główne usprawnienia dystrybucyjno-magazyno-
we w łańcuchu dostaw firmy produkcyjnej, zaś jego efektem było osiągnięcie w 2017 roku najlepszego serwisu do 
klientów w ostatnich latach.

Lumileds Poland sięga tradycją do przedwojennej fabryki ża-
rówek w Pabianicach. Firma skupia się na produkcji innowa-

cyjnych żarówek dla branży motoryzacyjnej, w technologii kse-
nonowej i halogenowej, zaś wyroby z Pabianic w 95% stanowią 
części zamienne.
Strategia firmy zakłada maksymalny nacisk na jakość wyrobów 
i usług dostarczanych dla klientów. W tym celu wyznaczono mapę 
drogową, która miała na celu zrealizowanie wizji niezawodnej 
dystrybucji do klientów. Przez ostatnie lata realizowano projekt 
Heracles (poprawa jakości i efektywności procesów dystrybucyj-
nych poprzez zastosowanie zasad Lean), wdrożono automatyzację 
procesów dystrybucyjnych zwiększających efektywność i wdra-
żających dodatkowe kontrole jakości, przygotowano projekt E2E 
realizowany z dostawcami usług transportowych, zapewniający 
proaktywne działanie dla zapewnienia najwyższego standardu wy-
syłanych dostaw i wdrożono najwyższy standard bezpieczeństwa 
TAPA, zapewniający jakość i bezpieczeństwo wysyłek. W roku 
2017 miał miejsce początek wdrażania automatyzacji procesów 
dystrybucyjnych, pełna implementacja linii sortującej połączonej 
z wyborem rodzaju przewoźnika oraz wdrożenie pełnej automa-
tyzacji foliowania plus zastosowanie robotów na linii sortującej. 
Duże znaczenie dla jakości wyrobów miała też poprawa bezpie-

czeństwa pracy dzięki programom angażującym pracowników do 
bezpiecznych zachowań oraz działań prewencyjnych.
Szczególnie duże uznanie jurorów programu Supply Chain Desi-
gner zdobył model dynamicznego wyboru przewoźnika. System 
oparty na narzędziu Access automatycznie wskazuje pracowniko-
wi (przy uwzględnieniu wagi, destynacji i typu transportu) odpo-
wiednego przewoźnika wybranego w globalnym przetargu.
Doceniono także prowadzone regularnie audyty przewoźników 
oraz kwartalne mapowanie procesów logistycznych, mające na 
celu ich ciągłe doskonalenie. Imponuje również duża ilość uspraw-
nień w obszarze magazynowania m.in. wprowadzenie rozwiązania 
bazującego na komasowaniu systemowym kodów 12NC i dyna-
micznym zarzadzaniu operatorami wózków widłowych, wskutek 
którego wydajność wzrosła tak mocno, że można było zrezygnować 
z jednej zmiany.
Efektem wprowadzonych usprawnień było w 2017 roku osiągnię-
cie najlepszego serwisu do klientów w ostatnich latach (97%), co 
oznacza poziom World Class Service. Lumileds udało się także 
osiągąć znaczną poprawę jakości (poziom poniżej 200ppm) oraz 
uzyskać poprawę produktywności pracy o 30%. W zakładzie prze-
kroczono też liczbę 1500 dni bez wypadku.
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Laureat wyróżnienia:  Keller Polska
Projekt: Internal Consulting Services

Prezentacja projektów nagrodzonych w programie  
Supply Chain Designer 2017
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Firma Keller Polska została wyróżniona w programie „Supply Chain Designer 2017” za projekt „Internal Consulting 
Services”. Realizowane przez polski oddział firmy działania rozwojowe związane z doskonaleniem operacji okazały się 
wielkim sukcesem i zostały zaadaptowane w całym rejonie EMEA.

Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły projektu, docenili 
nie tylko fakt, iż projekt mający swoją genezę w polskim od-

dziale został wdrożony w całym obszarze EMEA, ale też bardzo am-
bitne podejście do działań optymalizacyjnych w firmie działającej 
w bardzo nietypowym sektorze produkcji.
Keller Polska należy do Firmy Keller Group z siedzibą w Londynie. 
Jest to wiodący międzynarodowy koncern w zakresie geotechni-
ki. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w ponad 
40 krajach na świecie. Keller Polska jest na krajowym rynku od 
1994 roku. Wszelkie działania operacyjne nadzorowane są obec-
nie z centrali w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy oraz z 5 
oddziałów rozmieszczonych na terenie Polski: w Gdyni, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Ze względu na specyfikę branży geotechnicznej, optymalizacja 
procesów produkcyjnych obejmuje wsparcie zarówno działu pro-
dukcji (budowy), jak i oddziału sprzętu (bazy). Keller Polska jako 
pierwszy oddział w grupie Keller EMEA został wybrany do prze-
prowadzenia pilotażowego projektu wspierającego rozwój firmy 
w zakresie zarządzania utrzymaniem parku maszynowego oraz 
doskonalenia wszelkich procesów związanych ze współpracą mie-
dzy działami sprzętu i produkcji.
Wśród filarów metodologii TPM zastosowanej podczas realizacji 
projektu znalazły się: jednolity system raportowania przestojów 
technicznych, wdrożenie Root Cause Failure Analysis (RCFA) oraz 
procesu wymiany informacji, zastosowanie wspólnego systemu 
CMMS dla grupy EMEA, wspólne zarządzanie częściami zamienny-

mi oraz łańcuchem dostaw, poszukiwanie i standaryzacja dobrych 
praktyk w zarządzaniu sprzętem EMEA, wdrożenie 5S mającego 
na celu stworzenie bezpiecznego, efektywnego i dopasowanego 
do potrzeb użytkownika miejsca pracy, czy też przeprowadzenie 
cyklu szkoleń „Operator Techniczny”. W każdym rejonie pojawi-
li się koordynatorzy TPM, ustandaryzowane zostały też kluczowe 
wskaźniki związane z zarządzaniem sprzętem.
Doskonalenie procesów produkcyjnych obejmowało m.in. opraco-
wanie nowych technologii, jak zastosowanie pierwszych w Polsce 
pali CFA wykonywanych pod kątem do głębokości 29 m (terminal 
kontenerowy w Gdańsku), wprowadzanie technologii mechanicz-
nego mieszania gruntów techniką mass mixing oraz zaawanso-
wane prace badawcze nad zastosowaniem bakterii w procesach 
biomineralizacji gruntów.
Sukces pilotażowego projektu TPM opracowanego w Polsce zaowo-
cował wpisaniem go do strategii zarządzania sprzętem w grupie 
EMEA na najbliższe lata i określeniem pierwszych filarów do reali-
zacji w każdym oddziale.
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M-commerce 
– czy Polacy są mobilni?

Perspektywy rozwoju światowego m-commerce
Z prognoz yStats.com wynika, że do 2021 r. m-commerce osiągnie 
50% udział w globalnej sprzedaży e-commerce w segmencie B2C 
(Global M-Commerce 2017). W niektórych azjatyckich krajach, 
m.in. w Chinach, Korei Południowej i Indiach, mobilna sprzedaż 
już teraz stanowi ponad połowę zakupów online i jej popularność 
ciągle rośnie. Te kraje miały także najwyższy odsetek użytkowni-
ków Internetu kupujących z użyciem aplikacji mobilnych w 2016 r.  
Przyczyniła się do tego powszechność posiadania smartfonów, 
które są tańsze niż laptopy czy komputery stacjonarne. Poza tym 
świadome tego trendu sklepy internetowe i platformy zakupowe, 
np. AliExpress, od kilku lat dostosowują strony internetowe do 
zakupów mobilnych i tworzą aplikacje na smartfony. Także w Sta-
nach Zjednoczonych i w Europie cyfrowi konsumenci częściej wy-
bierają aplikacje zakupowe niż mobilne przeglądarki.

M-kupujący cenią przede wszystkim wygodę i intuicyjność korzy-
stania z aplikacji, większą szybkość działania w porównaniu do 
stron mobilnych oraz możliwość personalizacji treści. To sprawia, że 
mają łatwy dostęp do ulubionych sklepów i platform sprzedażowych. 
Wśród najczęściej wymienianych obaw są te związane z bezpieczeń-
stwem danych i połączenia przez aplikacje zakupowe.

Mobilność polskich e-klientów
Jak na tle klientów kupujących mobilnie na świecie wypadają Po-
lacy? Coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych do zakupów 
online. Bez wątpienia sprzyja temu nie tylko dynamicznie rozwi-
jający się rynek e-commerce, lecz także rosnąca liczba użytkow-
ników smartfonów i tabletów. Według raportu Mobile Institute 
(M-commerce. Kupuję mobilnie 2016) w Polsce przypada średnio 
1,8 urządzenia mobilnego na osobę. W 2016 r. wzrosła zarówno 
liczba smartfonów, jak i tabletów w różnych grupach wiekowych, 
także w segmencie 55+.
Na rosnący rynek m-commerce w Polsce wskazuje wiele badań i ra-
portów. PMR szacuje, że segment m-commerce odpowiadał za ponad 
12% rynku e-commerce w 2016 r. Coraz więcej konsumentów kupu-
je online za pomocą smartfonów. 43% respondentów deklaruje, że 
zdarza im się robić zakupy za pomocą smartfona, zaś 37% używa go 
do robienia zakupów raz na dwa tygodnie lub częściej. Także raport 
Postnordu (E-commerce in Europe 2017) wskazuje na duże zaintere-
sowanie polskich e-klientów zakupami z użyciem mobilnych urzą-
dzeń (46% respondentów kupujących online) i dynamiczny wzrost 
mobilnych zakupów w porównaniu do poprzedniego roku (27% de-
klarowało zakupy na urządzeniach mobilnych).
Dynamiczne zmiany w handlu mobilnym potwierdzają także bada-
nia Mobile Institute (mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych). 
Na początku 2015 r. mobilne zakupy robiło 33% kupujących w sieci 
i 24% internautów. Badania z lutego 2016 r. mówią o 53% e-kupują-
cych i 37% wszystkich internautów robiących zakupy online na urzą-
dzeniach mobilnych. Za pomocą smartfona kupuje już 43%, tabletu 
29% kupujących w sieci klientów. 39% mobilnych konsumentów de-
klaruje regularne zakupy z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, 
zaś co czwarty badany dokonuje płatności przy pomocy telefonu 
(Mobile Institute, M-commerce. Kupuję mobilnie 2016). Sukcesyw-
nie rośnie także grupa kupujących w sieci tylko mobilnie – 19% 
w 2016 r. w porównaniu do 11% rok wcześniej. Stało się to kosztem 
kupujących tylko z użyciem laptopa lub PC.

Mobilni konsumenci mogą robić zakupy online z dowolnego miejsca o każdej porze na przenośnych urządzeniach. 
Swobodnie migrują między światem online i offline w poszukiwaniu oferty, porównywaniu cen, sprawdzaniu opinii 
czy zawieraniu transakcji. Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z urządzeń mobilnych w procesie zakupowym. 
E-detaliści, jeśli nie chcą stracić rosnącego segmentu m-klientów, muszą dostosować swoje strony internetowe do 
przeglądarek mobilnych lub rozwinąć mobilne aplikacje zakupowe.
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Powyższe dane świadczą zarówno o wzroście penetracji rozwiązań 
mobilnych wśród Polaków, jak i intensyfikacji ich używania. Wyni-
ka to także z faktu, że na arenę zakupów internetowych wkroczyło 
pokolenie Y (millenialsi), dla których mobilność to styl życia. We-
dług badań Barometr E-shopper już teraz co drugi przedstawiciel 
millenialsów dokonuje zakupów online przy pomocy smartfona. Do 
zakupów w sieci dołącza także pokolenie Z (iGeneration), dla które-
go nie ma granic między światem realnym i wirtualnym. Ale warto 
pamiętać, że zakupy mobilne robi także pokolenie X, a coraz częściej 
osoby z grupy 55+ (głównie na tabletach).

Mobilny klient, czyli jaki?
M-commerce, jak pokazują badania i analizy, różni się od e-commer-
ce nie tylko zastosowaniem urządzeń mobilnych w procesie zakupo-
wym. Kupujący wykazują inne zachowania. Mobilni konsumenci są 
w większym stopniu niż statystyczny internauta „social shoppers” 
i „now-shoppers”. Lubią poradzić się innych (np. w mediach spo-
łecznościowych) i korzystać z opinii użytkowników zamieszczonych 
w sieci. Chcą mieć produkt od razu, dlatego szybko, często wręcz 
spontanicznie, podejmują decyzję o zakupie. Częściej występują tu 
zakupy impulsowe (np. pod wpływem reklam telewizyjnych, opinii 
w mediach społecznościowych), gdyż urządzenie mobilne mamy pod 
ręką i w każdej chwili bez zbędnej analizy oferty możemy dokonać 
zakupu. M-konsumenci cenią głównie wygodę oraz możliwość robie-
nia zakupów z dowolnego miejsca.

Mobilny klient to także klient migrujący 
między kanałami i kupujący wielokanało-
wo. Może rozpocząć proces zakupowy na 
smartfonie/tablecie a zakończyć go w domu 
na laptopie/komputerze. W badaniach Ge-
mius 36% ankietowanych deklaruje takie 
zachowania (E-commerce w Polsce 2017). 
Z kolei aż 76% tych, którzy podjęli decy-
zję zakupową na smartfonie, kupi produkt 
z wykorzystaniem tego urządzenia (Mobile 
Institute). 75% konsumentów wyposażo-
nych w więcej niż jedno urządzenie z dostę-
pem do sieci kupuje z reguły te same marki, 
korzystając z wielu kanałów i do końca nie 
wiadomo, gdzie nastąpi zakup. To stanowi 
pole do działania sklepów w modelu omni-
channel.

Na mobilnych urządzeniach 
kupujemy…

Najczęściej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych globalni 
klienci kupują: ubrania, elektronikę, książki i gry (yStats.com, 
Global M-Commerce 2017). W Wielkiej Brytanii, USA i Rosji 
w pierwszej piątce znajdują się także artykuły spożywcze. Pol-
skie badania Mobile Institute wskazują wśród najczęściej kupo-
wanych mobilnie kategorii zakupowych w 2016 r.: elektronikę, 
modę i ubrania, kulturę i rozrywkę, wyposażenie domu oraz apli-
kacje i gry. Blisko jedna trzecia mobilnych klientów deklaruje, że 
nie ma takiej kategorii, której nie kupiliby mobilnie (mShopper 
2.0. Polacy na zakupach mobilnych).
Są jednak branże, w których m-klienci wolą obejrzeć produkty na 
pełnowymiarowym ekranie, poszukać dodatkowych informacji itp. 
Jedną z nich jest branża budowlana i DIY. Klienci Castoramy naj-
chętniej i najczęściej kupują w usłudze click & collect z użyciem lap-
topów i komputerów stacjonarnych (85%). Z mobilnej wersji serwisu 
za pomocą smartfonów lub tabletów korzysta 14% kupujących. Zaś 
najrzadziej i najmniejsze transakcje są zawierane przy użyciu apli-
kacji mobilnej - 1%.

Co m-commerce oznacza dla e-detalistów?
Po pierwsze, e-detaliści powinni mieć świadomość, że mobilne za-
chowania nie zawsze przechodzą w zakupy mobilne. Internauci 
wykorzystują urządzenia przenośne do wielu czynności okołoza-
kupowych. Wykonują z ich użyciem rożne aktywności: od porów-
nywania cen i ofert, sprawdzania stanu zamówienia, poszukiwania 
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Ryc. Problemy napotykane podczas zakupów online z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego

Źródło: Gemius, E-commerce w Polsce 2017.

M-commerce różni się od e-commerce nie tylko zastosowaniem urządzeń 
mobilnych w procesie zakupowym. Kupujący wykazują inne zachowania. 
Mobilni konsumenci są w większym stopniu niż statystyczny internauta 
„social shoppers” i „now-shoppers".



produktów i sprawdzania ich dostępności w sklepach stacjonarnych, 
poprzez sprawdzanie i wystawianie recenzji i opinii, po podjęcie de-
cyzji zakupowej i zakupy.
Po drugie, jeśli nie chcą stracić dynamicznie rozwijającej się 
grupy m-konsumentów, muszą być obecni w kanale mobilnym. 
To, czy sklep jest obecny w kanale mobilnym w 2016 r. nie mia-
ło znaczenia dla 20% mobilnych konsumentów (rok wcześniej 
dla 27%). Pozostali oceniają taki sklep jako niedostosowany do 
ich potrzeb i nieświadomy trendów. To wpłynie negatywnie na 
opinię o sklepie (20%), czy skłoni do poszukania konkurencyj-
nych sprzedawców (17%) (mShopper 2.0. Polacy na zakupach 
mobilnych).
Jakich błędów powinni unikać e-detaliści? Głównie niedostoso-
wania stron zakupowych do urządzeń mobilnych oraz niewy-
godnych formularzy na tych stronach. Dla części m-kupujących 
znaczenie ma też brak mobilnej aplikacji zakupowej. Ponadto 
warto zapewnić spójność cen i ofert w różnych kanałach, co 
jest istotne bardziej dla mobilnych kupujących niż pozostałych 
klientów, a także spersonalizowane programy lojalnościowe, 
promocje oraz dedykowane oferty i kupony, zwłaszcza w mo-
delu omnichannel. Dla sieci detalicznych rozwijanie sprzedaży 
„omni” z kanałem mobilnym stanowi warunek sine qua non 
dalszego rozwoju. Urządzenia mobilne pozwalają w swobodny 
sposób migrować między światem wirtualnym i realnym i do-
starczać kupującym spójne doświadczenia zakupowe.

Co m-commerce oznacza dla logistyki?
Logistyka, realizując zamówienie i dostawę w pożą-
danym przez klienta czasie, miejscu i po ustalonym 
koszcie, w istotny sposób przyczynia się do budowa-
nia doświadczeń klientów zarówno tych kupujących 
tylko mobilnie, jak i w wielu kanałach sprzedaży. 
Obsługa logistyczna zależy nie tyle od rodzaju urzą-
dzenia, na którym zawierana jest transakcja, co od 
potrzeb klientów robiących zakupy online. Dlatego 
warto zadać pytanie, czy oczekiwania m-kupujących, 
względem sposobów i czasu dostawy, różnią się od 
potrzeb pozostałych e-klientów?
Mobilni konsumenci oczekują wygody i bezpieczeń-
stwa dostawy, a także darmowych zwrotów. Według 
badania Mobile Institute w 2016 r. mobilni klienci 
częściej od niekupujących mobilnie wybierali dosta-
wę do paczkomatów i partnerskich punktów (zwłasz-
cza m-konsumenci w wieku 18-44 lata), czy odbiór 
osobisty (w grupie wiekowej 55+) (mShopper 2.0. 
Polacy na zakupach mobilnych).
Ponadto mobilność jest nieodłącznym atrybutem 
modelu omnichannel. Współczesny klient od sprze-
daży wielokanałowej oczekuje dostępu do produk-
tów z każdego miejsca, o dowolnej porze, w jakikol-
wiek sposób i na jakimkolwiek urządzeniu (zasada 
4 A – Anywhere, Anytime, Anyhow, Any device). 
Dla logistyki oznacza to potrzebę m.in. wprowa-

dzenia dynamicznego podejścia do zarządzania przepływami, 
zapewnienia elastycznej i szybkiej reakcji na popyt bez wzglę-
du na kanał dystrybucji oraz wykorzystania efektu synergii 
z integracji różnych kanałów. Biorąc pod uwagę oczekiwania 
różnych grup klientów, warto zdywersyfikować sposoby dosta-
wy i zwrotów, zapewnić widoczność zapasów w magazynach 
i sklepach, aby klienci mogli sprawdzić online dostępność pro-
duktów w sklepach stacjonarnych i je zarezerwować.
Jednym z istotnych elementów sprzedaży omnichannel są zakupy 
w systemie click & collect. Ich popularność, według IMRG, będzie 
rosła wraz z rozwojem rynku m-commerce. Konsumenci kupujący 
online za pomocą mobilnych urządzeń chętnie wybierają tę opcję 
dostawy. Zwłaszcza jeśli mogą odebrać zamówienie w drodze do 
domu już po jednej lub dwóch godzinach od zawarcia transakcji. 
Spontaniczność i szybkość decyzji zakupowej jest rozszerzona 
o szybki dostęp do kupionych produktów. Potwierdzają to doświad-
czenia empik.com z wdrożenia usługi click & collect w Poznaniu. 
90% klientów tej usługi korzysta z aplikacji w smartfonach. Robią 
mobilne zakupy np. stojąc w korkach w drodze z pracy do domu 
i odbierają je w wybranym sklepie. 
Dla detalistów sprzedających w Internecie dynamiczny rozwój mo-
bilnych zakupów stanowi duże wyzwanie. Muszą pomyśleć nie tyl-
ko o dostosowaniu strony do przeglądarki mobilnej czy stworzeniu 
aplikacji zakupowej, lecz także uwzględnić specyfikę i oczekiwa-
nia m-kupujących m.in. te dotyczące obsługi logistycznej. ■

Ryc. Metody dostawy preferowane przez e- i m-konsumentów

Źródło: Mobile Institute, mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych.
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Zaufanie w e-handlu

Sprzedawcy detaliczni nadal niechętnie rozszerzają zakres swo-
jej działalności, niepewnie również podchodzą do otwarcia 

sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE. Wy-
nika to zwykle z wyższego ryzyka oszustw oraz odmowy płatności 
w sprzedaży transgranicznej, innych uregulowań podatkowych 
oraz różnic w krajowych przepisach prawa umów i ochrony kon-
sumentów.
Warunki dla konsumentów uległy ogólnie poprawie od czasu pu-
blikacji poprzednich wyników, jednak poziom zaufania, wiedzy 
i ochrony nadal różni się w zależności od kraju.

Wzrost zaufania
Z tablicy wynika, że zaufanie konsumentów do handlu elektronicz-
nego zdecydowanie rośnie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odse-
tek Europejczyków robiących zakupy online prawie się podwoił 
(z 29,7% w 2007 r. do 55% w 2017 r.). Od czasu ostatniego wydania 
tablicy (w 2015 r.) poziom zaufania konsumentów wzrósł o 12% 
w przypadku zakupów od sprzedawców detalicznych mających 
siedzibę w tym samym kraju oraz o 21% w przypadku zakupów 
w innych państwach członkowskich UE.
Pomimo tych postępów z tablicy wyników można się dowiedzieć, 
że konsumenci nadal napotykają na przeszkody, próbując kupować 
w Internecie od sprzedawców z innego kraju w UE. Przykładowo 

13% respondentów zgłosiło odmowę przyjęcia płatności, a 10% spo-
tkało się z odmową dostawy produktów do kraju ich zamieszkania.
Jeśli chodzi o sprzedawców detalicznych, zaledwie 40% działa-
jących obecnie w Internecie sklepów planuje w nadchodzącym 
roku sprzedawać zarówno w kraju, jak i za granicą. Nadal mają 
oni obawy dotyczące sprzedaży w innych krajach: wyższe ryzyko 
oszustwa, inne uregulowania podatkowe oraz różnice w krajowych 
przepisach prawa umów i ochrony konsumentów.

Prawa konsumenta
W porównaniu z poprzednią tablicą wyników konsumenci są bar-
dziej świadomi swoich praw. Średnio 13% w pełni zna swoje pod-
stawowe prawa (wzrost o 3,6% od 2014 r.). Warunki dla konsumen-
tów są jednak ogólnie lepsze w krajach północnej i zachodniej UE 
w porównaniu ze wschodem i południem.

Coraz więcej Europejczyków robi zakupy przez Inter-
net, rośnie ich zaufanie do handlu elektronicznego, 
zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE – wy-
nika z tablicy wyników sytuacji konsumentów Komisji 
Europejskiej z 2017 r. 



W przypadku wystąpienia problemów skargę składa aż 94,5% 
Finów, a tylko 55,6% Bułgarów. Istnieją również znaczne różni-
ce, jeśli chodzi o spotykanie się nieuczciwymi praktykami han-
dlowymi: skarży się na nie aż 40,9% Chorwatów, a tylko 3,4% 
Austriaków.
Z tablicy za 2017 r. wynika, że znajomość praw konsumentów 
wśród sprzedawców nie poprawiła się. Jedynie 53,5% ich odpowie-
dzi na pytania dotyczące podstawowych praw konsumentów było 
prawidłowych. Poziom wiedzy znów różni się zależnie od kraju: 
prawa konsumentów zna zaledwie 36,2% sprzedawców detalicz-
nych w Chorwacji, ale aż 62,3% sprzedawców w Niemczech.

Rozpatrywanie skarg
Konsumenci mają mniej powodów do niezadowolenia w przypadku 
czasu rozpatrywania skarg. Ci, którzy złożyli skargi, są bardziej 
zadowoleni ze sposobu ich rozpatrzenia.
Jednakże niemal jedna trzecia kupujących zdecydowała się nie 
składać skarg, gdyż uznała, że w grę wchodziły zbyt niskie kwoty 
(34,6%) lub że procedura zajęłaby zbyt dużo czasu (32,5%).
Z tego właśnie powodu Komisja Europejska usprawniła postępowa-

nie w sprawie drobnych roszczeń (od 14.07.2017), dzięki czemu 
konsumenci mogą obecnie korzystać z przyspieszonej procedury 
online w przypadku roszczeń do kwoty 5 tys. euro. Komisja za-
chęca także do pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzy-
staniem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), 
która umożliwia łatwy dostęp online do organizacji zajmujących 
się pozasądowym rozstrzyganiem sporów w przypadku transakcji 
internetowych.

Kontekst
Tablice wyników dla rynków konsumenckich pokazują, jak działa 
jednolity rynek z perspektywy konsumentów w UE. Są publikowa-
ne od 2008 r. i mają ułatwić monitorowanie sytuacji konsumen-
tów i stanowić podstawę kształtowania polityki. Tablica wyników 
sytuacji konsumentów monitoruje krajową sytuację konsumentów 
w trzech obszarach: wiedza i zaufanie, zgodność z przepisami i eg-
zekwowanie prawa oraz skargi i rozstrzyganie sporów. Analizowa-
ne są również postępy w integracji unijnego rynku detalicznego 
oraz w handlu elektronicznym.

 ■ Karolina Kowalska
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Poziom zaufania konsumentów wzrósł o 12% w przypadku zakupów  
od sprzedawców detalicznych mających siedzibę w tym samym kraju  
oraz o 21% w przypadku zakupów w innych państwach członkowskich UE.

Jadwiga Żurek, dyrektor ds. sprzedaży w Arvato SCM Solutions w Polsce

Położenie Polski – pomiędzy dojrzałymi 
krajami Unii Europejskiej a nienasyconymi 
jeszcze rynkami wschodnimi, a także na osi 
Północ-Południe Europy – sprawia, że pol-
ski e-commerce musi wykorzystać tę szansę 
sprzedażową i otworzyć się na działalność 
poza granicami naszego kraju. 
Zdobycie wiedzy na temat zwyczajów konsu-

mentów w poszczególnych krajach UE powin-
no być pierwszym krokiem do planowania 
ekspansji e-sklepu. Na pozytywne doświad-
czenia zakupowe u e-klientów w różnych 
krajach wpływają bowiem różne aspekty: 
poza jakością czy oryginalnością produktu 
i ceną – które zwyczajowo determinują wy-
bór e-sklepu, w którym zrobimy zakupy – dla 
jednych nacji kluczowe mogą być na przykład 
pozytywne opinie o sklepie, niska cena dosta-
wy, dla innych - szybka dostawa (np. the same 
day delivery) czy czytelna polityka zwrotów. 
Zaufanie u klientów z UE tworzy przejrzy-
stość całego procesu: od zakupu, poprzez 
dostawę aż po zwrot. Oczekują oni komuni-
kacji z jedną firmą, dostępu do informacji 
o aktualnym etapie procesowania zamó-
wienia czy paczki na jednej stronie inter-
netowej oraz otrzymywania komunikatów 
w swoim języku. W przypadku produktów, 
które wymagają dodatkowych pozwoleń czy 
procedur przy wysyłce do kraju kupującego, 
powinniśmy zadbać o odpowiednie poinfor-

mowanie nabywców o przepisach zawiąza-
nych z zakupem produktów zagranicą (np. 
dodatkowy podatek). 
Największym wyzwaniem dla polskiego, ale 
też każdego innego e-commerce, jest zapew-
nienie europejskich klientów o prostocie 
dokonywania zwrotów. Według ostatniego 
raportu Poczty Polskiej, aż 23% Europejczy-
ków uważa, że to one stanowią główną prze-
szkodę w dokonaniu zakupów poza krajem 
zamieszkania. 
Z tego punktu widzenia wyzwaniem dla 
operatorów logistycznych staje się myśle-
nie o sprawnych rozwiązaniach dla pełnego 
procesu logistycznego, niezależnie od kraju 
i przyjęcie właściwej strategii w zakresie roz-
lokowania magazynów w różnych regionach 
Europy wraz z jednoczesnym, profesjonal-
nym zarządzaniem całym łańcuchem dostaw. 
Czynniki te, bowiem, będą miały kluczowy 
wpływ na szybkość dostawy i zwrotu do 
klienta UE, jak również na zbudowanie zaufa-
nia i lojalności. ■
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Profil pracownika
Raport, analizując zatrudnienie we wszystkich kluczowych loka-
lizacjach logistycznych, daje nam obraz przeciętnego pracownika 
zatrudnionego w tym sektorze. Z analizy wynika, że w Polsce 
w branży pracuje niemal 3 mln osób, a dokładnie – 2 852 900. Nie 
jest ona zarezerwowana tylko dla jednej płci – w tym względzie 
występuje zdecydowana równowaga. Największą grupę stanowią 
pracownicy, którzy nie ukończyli 25 lat – jest ich nieco ponad 40%. 
Udział przedstawicieli kolejnych grup wiekowych przedstawia się 
następująco: 25-35 lat – 22,4%, 35-45 lat - 16,5%, 45-55 lat – 13,4%, 
i 7,3% w wieku powyżej 55 lat.
Wśród osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 
w branży zdecydowanie przeważają pracownicy produkcyjni – 
30,8% i pracownicy magazynowi bez uprawnień – 23,6% osób. 
Kolejne liczne grupy stanowią pracownicy fizyczni – 14,1% oraz 
operatorzy maszyn – 12,9%.

Rotacja pracowników
Jednym z największych wyzwań w branży jest z pewnością rotacja 
pracowników – na tle państw europejskich w Polsce jej poziom jest 
jednym z najwyższych i wynosi 27%, przy czym średnia dla całej 

Europy to 22%. Polacy mają dostęp do wielu ciekawych ofert pracy 
i chętnie korzystają z możliwości polepszenia swoich warunków.
Jakie są główne przyczyny rotacji? Dla 64% badanych powodem 
zmiany pracy jest poprawa warunków pracy związana z wyższym 
wynagrodzeniem, korzystniejszą formą zatrudnienia i lepszymi 
benefitami. Wśród cech idealnego pracodawcy, 77% badanych pra-
cowników wskazało zapewnianie wynagrodzenia i benefitów. Pra-
cownicy cenią w dużej mierze stabilność w zatrudnieniu (57%), 
przyjemną atmosferę w pracy (52%), możliwość zachowania rów-
nowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym (50%) i rozwój zawo-
dowy (44%).
– Rynek pracownika w Polsce stał się faktem. Od dłuższego 
czasu ponad 80% badanych jest przekonanych, że znajdzie ja-
kąkolwiek inną pracę w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 
Trend ten szczególnie odczuwają firmy z branży produkcyjnej 
i magazynowej, zatrudniające duże wolumeny pracowników 
w przedziałach wynagrodzeń zbliżonych do płacy minimalnej. 
W tym przypadku nawet niewielka zmiana wynagrodzenia jest 
odczuwana w skromnych budżetach domowych pracowników – 
zauważa Paweł Kopeć, International Account & Bid Manager, 
Randstad Polska.
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Zatrudnienie na rynku magazynowym i lekkiej produkcji będzie rosło, rosnąć będą również wynagrodzenia. Z raportu 
przygotowanego przez SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w za-
trudnieniu” wynika, że niemal 40% pracodawców z tych sektorów planuje zatrudnić nowych pracowników, a ponad 
połowa planuje podwyżki płac.

Pracownicy na rynku  
magazynowym
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inną pracę. Jednak nie chodzi o znalezienie byle jakiego zatrudnienia, ale takiego, które 
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Jak zatrzymać pracownika?
Konkurencja na rynku pracownika jest duża. Jednym ze sposobów 
na zatrzymanie pracowników jest podniesienie wysokości wyna-
grodzenia. Z badania wynika, że ponad 50% pracodawców planuje 
podwyżki.
Aby wyróżnić się z ofertą pracy, pracodawcy coraz częściej sięgają 
także po benefity mające na celu przyciągnięcie nowych pracowni-
ków i zatrzymanie dotychczasowych.
– Kilka ostatnich kwartałów pokazało, iż coraz większa grupa 
przedsiębiorców z branży magazynowej i produkcyjnej skłania 
się do oferowania swoim pracownikom pakietu świadczeń po-
zapłacowych. Jest to szczególnie widoczne w okolicach dużych 
miast i w strefach ekonomicznych, gdzie występuje koncentracja 
firm konkurujących o kandydatów o tym samym profilu. Na po-
pularności szczególnie zyskuje darmowy transport z i do miej-
sca pracy, pozwalający pracodawcom pozyskiwać kandydatów 
z miejscowości oddalonych od przedsiębiorstwa, którzy w innym 
przypadku nie mieliby możliwości dotarcia do pracy – wyjaśnia 
Paweł Kopeć.
Wśród benefitów, czyli świadczeń pozapłacowych coraz popular-
niejsze staje się dofinansowanie posiłków, karta sportowa, prywat-
na opieka medyczna czy płatny system poleceń.
Dla obecnych i potencjalnych pracowników istotny jest również 
pozytywny wizerunek pracodawcy. Zwracają oni coraz częściej 
uwagę na atrakcyjność oraz rozpoznawalność branży i konkret-
nej marki, trudne warunki pracy, atmosferę panującą w zakła-
dzie i podejście do pracowników, czy też na odległość od miejsca 
zamieszkania. Ważne jest więc budowanie jasnej i spójnej kul-
tury organizacji w firmie oraz monitorowanie poziomu zadowo-
lenia pracowników i inwestowanie w podnoszenie umiejętności 
kierowania ludźmi przez menedżerów.
Dla pracowników ważne jest także samo miejsce zatrudnie-
nia. Liczy się nie tylko korzystna lokalizacja, ale także budy-
nek. Uatrakcyjnianie miejsca pracy nie jest już tylko domeną 
biur. W budynkach magazynowych i produkcyjnych wpro-
wadzane są rozwiązania poprawiające warunki pracy. Dobre 
oświetlenie, wygodne pomieszczenia socjalne, dobrze wypo-
sażona kuchnia to niektóre z elementów mających uatrakcyj-
nić miejsce pracy.

W Polsce w branży pracuje niemal 
3 mln osób. Nie jest ona zarezerwowana 
tylko dla jednej płci – w tym względzie 
występuje zdecydowana równowaga. 
Największą grupę stanowią pracownicy, 
którzy nie ukończyli 25 lat.

Magdalena Szulc,
dyrektor SEGRO na Europę Centralną

Według danych Randstad Polska więcej niż co drugi pracownik 
ceni sobie atmosferę w pracy, również co drugi uważa za istotną 
równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Są to elementy 
oferty pracodawcy, na które bezpośredni wpływ ma decyzja o dzia-
łalności w konkretnym parku logistycznym i o współpracy z kon-
kretnym deweloperem. Decyzja ta implikuje jakość budynków ma-
gazynowych czy produkcyjnych, w których zatrudnienie znajdzie 
zespół, jak również określa poziom wsparcia dostarczanego na co 
dzień przez zarządców budynków. Naszą rolą jest zrealizowanie 
projektów deweloperskich najwyższej jakości, jak również dostoso-
wanie istniejących już powierzchni do potrzeb klientów. To na ich 
zlecenie wprowadzamy na przykład dodatkowe przeszklenia w do-
kach, dzięki którym pracownicy zyskują lepszy dostęp do światła 
dziennego, a co za tym idzie zwiększa się ich komfort pracy. To 
na zamówienie klientów wykańczamy w najwyższym standardzie 
biura czy też przygotowujemy przyjazne przestrzenie socjalne, 
strefy relaksu oraz kantyny. Wiele usprawnień i innowacji jest 
w naszej ofercie standardem.
We wszystkich nowopowstających obiektach instalujemy energo-
oszczędne oświetlenie LED, które nie tylko korzystnie wpływa na 
środowisko naturalne, ale także generuje konkretne, ponad 30% 
oszczędności. Dla pracowników oznacza ono lepsze i bardziej przy-
jazne dla wzroku światło, co jest bardzo istotne np. przy pracy 
precyzyjnej. W ubiegłym roku wymieniliśmy na LED oświetlenie 
zewnętrzne we wszystkich swoich polskich parkach, dzięki czemu 
zwiększyło się bezpieczeństwo i efektywność pracowników i klien-
tów. Zapewniają je także wprowadzone w siedmiu parkach syste-
my automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
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Najlepsze praktyki
W raporcie przygotowanym przez SEGRO i Randstadt Polska ze-
brane zostały najlepsze praktyki z parków SEGRO w kluczowych 
dla logistyki lokalizacjach. Jak pracodawcy kształtują swoją ofertę 
dla pracowników?
- Jesteśmy pracodawcą zaangażowanym w życie lokalnej społeczno-
ści. Od lat bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, a od 
2017 roku jesteśmy sponsorem głównym charytatywnej sztafety 
Łódź Business Run. Prowadzimy też działania w obrębie różnorodno-
ści, między innymi promując kobiety na inżynierskich stanowiskach 
w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki” - mówi Mariusz Bie-
lawski, dyrektor zakładu Corning Optical Communications Polska 
zlokalizowanego w SEGRO Logistics Park Stryków.
- W zakładzie na stałe zatrudniamy 123 pracowników, kadrę uzupeł-
nia około 50 osób z agencji pracy tymczasowej. Ich zaangażowanie 
i lojalność budujemy na różne sposoby. Firma stawia przede wszyst-
kim na awanse wewnętrzne. Zaangażowanie pracowników agencyj-

nych budujemy poprzez proponowanie im umów na okres dwunastu 
miesięcy. Wzmacnia je również perspektywa stałej pracy – wszelkie 
braki kadrowe uzupełniamy w pierwszej kolejności, wybierając naj-
bardziej efektywne osoby właśnie spośród tymczasowego personelu.
W centrum logistycznym Volkswagen Group Polska zastosowali-
śmy w pełni przeszklone bramy tak, aby zmaksymalizować dostęp 
do światła dziennego. Budynek jest również w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie naszego centrum 
pracownicy mają dostęp do przestrzeni relaksacyjnej oraz zewnętrz-
nego tarasu. Pracownikom zatrudnionym na etacie oferujemy świad-
czenia pozapłacowe: prywatną opiekę medyczną, karty Multisport 
oraz bony podarunkowe. O skuteczności prowadzonych przez nas 
działań najlepiej świadczy fakt, że nie mamy problemów z rotacją 
i możemy się pochwalić kilkunastoletnim średnim stażem pracy 
załogi – podsumował Szymon Górski, dyrektor Działu Logistyki Vol-
kswagen Group Polska w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki.
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Z problemem dostępu do pracowników spotykają się niemal wszyscy przed-
siębiorcy. Zapytaliśmy operatorów logistycznych o to, jakie działania podej-
mują, aby przyciągnąć pracowników do pracy i zatrzymać ich w swoich ma-
gazynach i centrach dystrybucji.
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Piotr Okurowski, prezes zarządu DHL Supply Chain 

Branża logistyczna w ostatnich latach nie-
zwykle dynamicznie się rozwija, a pracodaw-
cy z roku na rok zwiększają zatrudnienie, 
poszukując coraz większej liczby pracow-
ników do obsługi klientów magazynowych. 

Skuteczna rekrutacja pracowników w branży 
logistycznej może przesądzić o sukcesie lub 
porażce projektu – dlatego w DHL Supply 
Chain przywiązujemy ogromną uwagę do 
procesu rekrutacyjnego już od pierwszego 
kontaktu z kandydatem. Potwierdzając na-
sze zaangażowanie w promowanie dobrych 
praktyk w rekrutacji, tworzenie standardów 
w tym zakresie oraz dbanie o komfort poten-
cjalnych pracowników, przyłączyliśmy się do 
koalicji „Przyjazna Rekrutacja”. Rekrutacja 
wymaga planowania, wyboru odpowiednich 
narzędzi, poznania oczekiwań kandydatów 
oraz specyfiki lokalnego rynku. W dzisiej-
szych czasach oferowanie bazowego wynagro-
dzenia jest niewystarczające, a dla pracow-
nika ważne są również atrakcyjne pakiety 
socjalne, ubezpieczenia zdrowotne, karnety 
sportowe oraz atmosfera pracy i możliwość 

rozwoju zawodowego. Wszystkie te dodat-
ki oferujemy naszym pracownikom. DHL to 
międzynarodowa firma zatrudniająca ponad 
360 tys. pracowników w 220 krajach. Praca 
w międzynarodowym środowisku, z różnymi 
kulturami i wynikające z tego doświadczenie 
stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej 
– naszym pracownikom możemy zapropono-
wać nie tylko stabilne, ale również ciekawe 
miejsce pracy, możliwości rozwoju, specja-
listycznych szkoleń oraz kursów. DHL Sup-
ply Chain w Polsce intensywnie się rozwija 
i wierzę, że odpowiadając na oczekiwania na-
szych pracowników, zatrudniając ich zgodnie 
z kompetencjami, tworząc przyjazne miejsca 
pracy, w których mogą się rozwijać, możemy 
znacząco konkurować na rynku pracy i po-
większać nasz ponad dwutysięczny zespół 
o nowych pracowników. ■

Anita Koralewska-Ratajczak, HR Group Director, Grupa Raben

Najważniejsze to dbać o swoich obecnych pra-
cowników, ponieważ to właśnie oni stanowią 
najlepszą rekomendację dla przyszłych pra-
cowników. W Grupie Raben we wszystkich 
spółkach i krajach regularnie prowadzimy ba-

dania zaangażowania, pytamy o potrzeby, by 
mieć świadomość oczekiwań i móc na bieżąco 
na nie reagować. Rynkowe wynagrodzenia, 
świadczenia dodatkowe, ale przede wszyst-
kim dobra opinia o pracodawcy pomagają 
w pozyskaniu nowej kadry. Natomiast dobrze 
ułożone procesy w codziennej pracy i dobra 
atmosfera pomagają utrzymać pracowników.
Dbamy o warunki pracy od lat inwestując 
w innowacyjne i ergonomiczne rozwiązania, 
zapewniając wszystkie dostępne na rynku 
systemy bezpieczeństwa zwiększające kom-
fort, chroniące życie i zdrowie pracowników 
oraz zwiększające komfort wykonywanej 
pracy. Przykładowo dbamy o umiejętności 
kierowców, organizując dla nich szkolenia 
z eco driving oraz defense driving, dzięki 
którym zwiększa się ich komfort codziennej 
pracy. Wyposażamy w nowoczesny sprzęt 

optymalizujący pracę. Poza tym z myślą 
o kierowcach Grupa Raben przygotowała spe-
cjalny program motywacyjno-lojalnościowy, 
stworzyła w swoich oddziałach dedykowane 
strefy wypoczynku i buduje zewnętrzne si-
łownie (na terenie Polski i Niemiec), a także 
organizuje dedykowane eventy (takie jak 
np. Mocarze Tras).
Zastanawiamy się również, jak dotrzeć do 
przedstawicieli młodego pokolenia i prze-
konać ich do zmierzenia się z wyzwaniem 
pracy w logistyce w dzisiejszej rzeczywisto-
ści, która wygląda inaczej niż za czasów ich 
rodziców. Dlatego np. podejmujemy działania 
z zakresu influencers marketingu i we współ-
pracy ze znanymi blogerami organizujemy 
takie akcje jak #RabenExpress, które mają 
na celu promowanie zawodu kierowcy i roli 
transportu we współczesnym świecie. ■
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Damian Kołata, Senior Business Development Manager Fiege

Fiege podejmuje działania mające na celu 
ciągłą poprawę jakości pracy w naszej Spół-
ce. Przeprowadzane cyklicznie wśród na-
szej załogi badania pokazują, że wdrażane 

usprawnienia i pomysły znajdują odzwier-
ciedlenie w rosnącej satysfakcji z pracy. 
80% naszych pracowników jest z niej zado-
wolonych i poleciłoby pracę w Fiege swoim 
znajomym i członkom rodziny, a ponad 10% 
kadry to osoby, które awansowały w ramach 
struktur naszej firmy.
Wynagrodzenia odgrywają oczywiście klu-
czową rolę w kwestii zainteresowania pra-
cowników naszą firmą, a następnie zatrzy-
mania ich w naszych lokalizacjach. Niemniej 
jednak niezwykle ważne są również świad-
czenia pozapłacowe, takie jak chociażby 
prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie 
na życie, finansowanie posiłków, bilety do 
kina, czy darmowe owoce. Nie bez znaczenia 
pozostaje też umożliwienie naszym pracowni-
kom korzystania z dowozu do miejsca pracy, 

a samo miejsce powinno być przyjazne, speł-
niać wszelkie wymogi socjalne i gwarantować 
bezpieczeństwo.
W Fiege z powodzeniem działa program pole-
ceń, który spełnia coraz większą rolę. Dzięki 
dobrym słowom naszych pracowników, mamy 
przyjemność zatrudniać kolejnych, którzy 
również z zadowoleniem podejmują pracę 
i polecają ją swoim znajomym. Pracujemy 
także nad wizerunkiem firmy wśród uczniów 
i studentów, przeprowadzając liczne warszta-
ty i wykłady, popularyzując tym samym Fiege 
wśród najmłodszych adeptów logistyki.
Cyklicznie komunikujemy się z pracownika-
mi i słuchamy ich potrzeb oraz rad. Dobry 
kontakt z naszą załogą daje nam gwarancję 
odpowiedniej reakcji na ich potrzeby i wzrost 
zadowolenia z pracy w Fiege. ■

Agnieszka Józwik, dyrektor ds. personalnych w Dachser w Polsce

Ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy, dlate-
go przede wszystkim staramy się tworzyć dla nich 
dobre warunki i przyjazne środowisko pracy.

Pozytywne relacje z pracownikami staramy 
się budować już od początku ich kariery 
zawodowej, przywiązujemy dużą uwagę do 
procesu adaptacji i szkoleń. Zależy nam na 
tym, żeby pracownicy wykonywali pracę jak 
najlepiej dopasowaną do ich talentów i pre-
dyspozycji, aby byli do niej praktycznie i me-
rytorycznie dobrze przygotowani oraz aby 
znali swoją rolę i wpływ na proces świadcze-
nia usług przez naszą firmę. To daje ludziom 
duży komfort pracy i buduje poczucie bezpie-
czeństwa, od nas natomiast wymaga ciągłej 
pracy nad budowaniem i rozwijaniem wiedzy 
i kompetencji naszych pracowników.
Oferujemy również cały pakiet świadczeń 
socjalnych, począwszy od możliwości ko-
rzystania z Funduszu Świadczeń Socjal-

nych, poprzez dofinansowanie do opieki 
medycznej oraz pakietu sportowo-rekre-
acyjnego OK System, dofinansowanie do 
posiłków dla pracowników magazynowych, 
aż do dodatkowych dni urlopu w wymiarze 
uzależnionym od stażu pracy w Dachser, 
czy dobrowolnego programu emerytalnego, 
opłacanego przez pracodawcę, który mamy 
zamiar uruchomić w czwartym kwartale 
tego roku.
Nasza kultura organizacji, zbudowana na 
wartościach rodzinnych, oferuje pracowni-
kom stabilne środowisko pracy w firmie, któ-
rej strategia oparta jest na zrównoważonym 
rozwoju, co w dobie aktualnej, turbulentnej 
rzeczywistości może być dla wielu dużym 
atutem. ■

Inny niż wszystkie!
Kreuj wizerunek swojej firmy

www. .pl 

Załóż inteligentny profil
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Tomasz Oktaba, Director, Project Management Prologis w Polsce

Jednym z umacniających się trendów na 
rynku nieruchomości magazynowych są 
zwiększające się wymagania naszych klien-
tów w zakresie komfortu pracy osób, które 
zatrudniają. Jest to bezpośrednio związane 
z rosnącym deficytem pracowników. Dlatego 
przedsiębiorcom zależy na tym, aby środo-
wisko pracy, jakie oferują, było jak najbar-

dziej atrakcyjne. To przy obecnym rynku 
pracownika może stanowić ich przewagę 
konkurencyjną jako pracodawcy.
Naszym klientom najczęściej zależy na tym, 
aby pomieszczenia, w których będą praco-
wać zatrudnione przez nich osoby, były do-
brze doświetlone oraz wentylowane. Dlatego 
w projektach na zamówienie coraz częściej 
zwiększamy doświetlenie naturalne budyn-
ku np. stosując dodatkowe panele okienne 
czy też montując bramy dokowe, które są 
aż w 75% przeszklone. Instalujemy dodatko-
wą wentylację mechaniczną oraz stosujemy 
klapy w dachu budynku, które umożliwiają 
wietrzenie magazynu. Coraz częściej część 
powierzchni przeznaczana jest na pomiesz-
czenia socjalne czy stołówki. Klienci zwra-
cają też uwagę na dodatkowe miejsca par-
kingowe, dobrze zorganizowaną przestrzeń 
komunikacyjną wokół budynku, wiaty rowe-
rowe czy też bliskość przystanków komuni-
kacji miejskiej.

Wartymi uwagi, choć jeszcze mało popu-
larnymi, rozwiązaniami propracowniczymi 
są strefy relaksu, które powstają na terenie 
parków logistycznych. Prologis oferuje je 
swoim klientom w trzech parkach – dwóch 
na Węgrzech oraz w jednym na Słowacji. 
Znajdują się tam m.in. boiska do gry w pił-
kę nożną, do siatkówki, gry w kometkę czy 
też miejsce na grilla. Taka przestrzeń stwa-
rza doskonałą okazję do integracji oraz 
odpoczynku. Inną ciekawą propozycją dla 
pracowników jest usługa tzw. carpoolingu. 
W naszych dwóch parkach na Węgrzech uru-
chomiliśmy niedawno specjalną platformę 
online, gdzie można się rejestrować zarówno 
jako kierowca, jak i pasażer. Wspólne podró-
że do i z pracy umożliwiają nawiązywanie 
nowych znajomości, zmniejszają koszt do-
jazdu oraz przyczyniają się do ochrony śro-
dowiska. W Wielkiej Brytanii takie rozwią-
zanie świetnie sprawdza się we wszystkich 
naszych parkach. ■

Maciej Krawiecki, Leasing Director 7R

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z tzw. 
rynkiem pracownika – oznacza to, że sytu-
acja z punktu widzenia zatrudnionego jest 
komfortowa. Pracodawcy dążą do zmniejsze-

nia rotacji i uzyskania długoterminowego 
zatrudnienia. Według Głównego Urzędu Sta-
tystycznego pod koniec ubiegłego roku bezro-
bocie spadło do 6,6%, a płace wzrosły o 7,4%.  
Wciąż brakuje rąk do pracy – mimo tego, że 
polskie przedsiębiorstwa decydują się na 
zatrudnianie pracowników zza wschodniej 
granicy. Lokalizacja obiektu i komfortowe wa-
runki pracy to czynniki, które są zazwyczaj 
decydujące podczas wyboru przyszłego pra-
codawcy. W przypadku wszystkich obiektów 
7R kładziemy na nie duży nacisk – dbamy 
o to, aby dojazd do magazynu był wygodny 
i zapewniamy usprawnienia dostosowane do 
wszystkich wymagań poszczególnych najem-
ców. Priorytetem jest dostarczenie rozwiązań 
przyjaznych dla pracowników – zadbanie 
o odpowiednią temperaturę wewnątrz budyn-

ku dostosowaną do warunków atmosferycz-
nych (min. +15°C), doświetlenie światłem 
dziennym oraz sztucznym (zadbanie o zwięk-
szony procent doświetlenia, odpowiednie 
natężenie i barwę światła). Nasi klienci przy-
wiązują coraz większą uwagę do poprawy 
komfortu pracy i decydują się między innymi 
na chillout roomy, zwiększoną liczbę miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych, 
wiaty rowerowe, strefę dla palących, systemy 
nagłośnienia dla komfortowego odtwarzania 
muzyki w hali czy zaplecze kuchenne umoż-
liwiające przygotowanie posiłków w miejscu 
pracy. W zależności od lokalizacji i konkuren-
cji w pozyskaniu pracownika firmy prześciga-
ją się w coraz to nowszych rozwiązaniach, 
dzięki czemu obiekty zyskują na swojej atrak-
cyjności. ■

W jakim stopniu miejsce pracy – jakość obiektu magazynowego/produkcyj-
nego i zastosowane w nim udogodnienia mogą wpłynąć na decyzję o pod-
jęciu w nim pracy? Pytamy przedstawicieli deweloperów o oferowane w ich 
obiektach rozwiązania przyjazne dla pracowników. 



Czym jest BIM?
Buildi ng Information Modeling (BIM) oznacza „modelowanie in-
formacji o budynku”. Jest zbiorem informacji o budynku, dalece 
wykraczającym poza klasyczny zakres dokumentacji projektowej, 
powykonawczej czy inwentaryzacji.
Tworzenie dokumentacji każdego obiektu, również magazynu, 
obejmuje fazę projektową lub przeprowadzenie inwentaryzacji, 
która ma na celu przedstawienie stanu faktycznego istniejącego 
obiektu. W szerszym ujęciu projektowanie może dotyczyć także 
planowanej rozbiórki.
Do tej pory w tradycyjnej dokumentacji część rysunkowa składa-
ła się z rysunków płaskich (2D), przedstawiających najbardziej 
charakterystyczne miejsca obiektu np. rzut kondygnacji, przekrój 
poprzeczny lub podłużny. Odwzorowanie płaskie przekazuje infor-
macje wybiórczo, np. rzut to przekrój poziomy budynku wykonany 
zwykle na wysokości 1 m nad poziomem posadzki. Nawet komplet 
rysunków nie jest więc w stanie przedstawić całościowego obrazu 
obiektu. Dla budynków magazynowych i przemysłowych szczegól-
nie uciążliwy jest brak kompletnych informacji w zakresie insta-
lacji tryskaczowych, wentylacji, czy instalacji wodno-kanalizacyj-
nych itd.
W dzisiejszych czasach mamy możliwość tworzenia wirtualnego 
niezwykle dokładnego modelu istniejącego bądź projektowanego 
magazynu w technologii 3D. Taki model to zintegrowana baza 
danych projektowych dotyczących architektury, instalacji, statyki 
itp., która zawiera również takie dane jak harmonogramy, budżety, 
czy informacje o zasobach ludzkich niezbędnych do realizacji po-
szczególnych zadań budowlanych. W efekcie otrzymujemy w jed-
nym miejscu multidyscyplinarną wiedzę o budynku. To zaś daje 
nam niespotykane dotąd możliwości.

Inwestor planujący budowę magazynu już na etapie projektowym 
może zobaczyć wizualizację budynku z zewnątrz i wewnątrz, 
otrzymać informacje o przewidywanym koszcie ogrzewania i kli-
matyzacji, zapoznać się z dokładnymi zestawieniami zastosowa-
nych materiałów budowlanych, wykończeniowych czy wyposaże-
nia instalacyjnego. A to jest tylko namiastka możliwości, jakie 
mają do zaoferowania programy bazujące na standardzie BIM. Ich 
funkcjonalność wciąż rośnie. Badania dowodzą, że ilość informacji 
w projekcie 3D podwaja się co 2 lata.
Projekt 3D to model wirtualny, z którego uczestnicy procesu bu-
dowlanego mogą generować zestawienia, budżety oraz rysunki 
płaskie. Dzięki specyfice modelu BIM może nad nim pracować 
wielu specjalistów w tej samej chwili w tzw. chmurze. Każda na-
noszona zmiana projektowa jest automatycznie uwzględniana na 
wszystkich polach – w trójwymiarowym widoku, w zużyciu mate-
riałów, szacowanych kosztach itd. Usprawnia to pracę nad projek-
towaniem nowego magazynu i pomaga eliminować powstanie ko-
lizji elementów projektowanych przez specjalistów różnych branż.

Skanowanie 3D
Skanowanie 3D jest doskonałym uzupełnieniem technologii BIM 
przy tworzeniu dokumentacji 3D. Dla magazynów, które już ist-
nieją, a posiadają dokumentację papierową, często niekompletną, 
skanowanie 3D, otwiera wiele nowych możliwości. Polega ono na 
zastosowaniu nowoczesnych, precyzyjnych urządzeń laserowych, 
które skanują fizyczne parametry przestrzeni tj. elementy budyn-
ku, instalacje, urządzenia, linie produkcyjne itp. z prędkością na-
wet miliona punktów na sekundę. Tak powstały skan ma postać 
elektronicznej „chmury punktów”, które odwzorowują rzeczywiste 
wymiary obiektów. Przy pomocy dedykowanego oprogramowania 
dane te można eksportować do programów typu BIM. Po odpowied-
niej obróbce otrzymujemy bardzo dokładny, trójwymiarowy obraz 
rzeczywistego obiektu magazynowego w postaci elektronicznej.
Nowoczesne skanery 3D podczas pracy wykonują również koloro-
we zdjęcia, na podstawie których specjalne oprogramowanie przy-
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 ■Marta Malewska 
Senior Architect, Space2Design, SpaceFactory Holding

Magazyny z dokumentacją 3D

Grafika wygenerowana w oparciu o modelowanie 3D w standardzie BIM

Nowoczesna dokumentacja obiektów magazynowych i produkcyjnych dla nowych, jak i starych budynków, ułatwia 
zarządzanie i planowanie modyfikacji. Korzyści ze stosowania projektowania 3D dotyczą nie tylko poziomu realizacji 
budynku, efektywności w procesie projektowania, ale również samego użytkowania obiektu. Dokumentacja elektro-
niczna, sporządzona w oparciu o modelowanie 3D i technologię BIM, upowszechnia się na świecie, w Polsce również 
jej popularność rośnie.
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pisuje faktyczne kolory „chmurze punktów”. Dzięki temu otrzymu-
jemy odwzorowanie magazynu nie tylko w zakresie parametrów 
fizycznych, ale też kolorystycznych. Obecnie stosuje się skanery 
o zasięgu od 50 do 350 m umożliwiające uzyskanie dokładności 
pomiaru +/- 1 mm.
Główną zaletą inwentaryzacji wykonanej przy pomocy urządzenia 
3D jest jej dokładność oraz szybkość przeprowadzenia. Czas po-
trzebny na pracę w terenie jest zdecydowanie krótszy, a uzyskane 
efekty dają wielokrotnie więcej informacji niż w przypadku wyko-
nywania pomiarów tradycyjnymi metodami.
Wszystkie wyżej wymienione korzyści mają jedną bardzo ważną 
wspólną cechę - pozwalają na obniżenie kosztów w całym cyklu 
powstawania i życia budynku. Szacuje się, że oszczędności prze-
kraczają średnio 15%.

Koszty przygotowania dokumentacji 3D
Projektowanie w wersji 3D w większości przypadków skraca czas 
przygotowania projektu. Im bardziej skomplikowany, wyposażony 
w specjalistyczne instalacje będzie magazyn, tym większa będzie 
oszczędność czasu. Pomimo niewątpliwych korzyści, koszt spo-
rządzenia takiej dokumentacji jest wyższy niż w przypadku stan-
dardowego projektu, ze względu na konieczność zatrudnienia wy-
kwalifikowanych pracowników i nabycia specjalistycznego sprzętu 
oraz oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że otrzymujemy 
bardziej szczegółowe opracowanie, które w przyszłości zaprocen-
tuje niższymi kosztami realizacji i utrzymania budynku.

Projektowanie 3D w Polsce
BIM to standard projektowania upowszechniający się w skali 
globalnej. W niektórych państwach, np. w Wielkiej Brytanii, 
czy Stanach Zjednoczonych już dziś stanowi obowiązujący for-
mat dokumentacyjny w kontaktach z urzędami, zaś w kolej-
nych ustalone są już konkretne terminy jego wdrożenia. Rów-
nież w Polsce projektowanie 3D zaczyna się rozpowszechniać. 
Chociaż jako kraj nie mamy jeszcze wypracowanych standar-
dów i regulacji prawnych, to z roku na rok liczba wykonywa-
nych projektów 3D rośnie. Nasza firma – Space2Design wdraża 
standard BIM w codziennym projektowaniu. Korzystamy na 
tym wszyscy – projektanci, wykonawcy, a przede wszystkim 
inwestorzy i użytkownicy.
Badania rynku potwierdzają, że świadomość w przedmiocie 
BIM wśród polskich projektantów jest wysoka. Ponad połowa 

z nich docenia korzyści, jakie daje w całym procesie projek-
towo-budowlanym.1 Uważam, że obecnie największym ograni-
czeniem w popularyzacji BIM w Polsce jest nadal niewystar-
czająca promocja tego standardu zarówno w sferze publicznej, 
jak i komercyjnej, a w rezultacie niska świadomość korzyści 
płynących z projektowania 3D wśród inwestorów.
Nie chodzi jednak o BIM, a o korzyści, które nam przyniesie. ■
1  Badanie BIM – polska perspektywa. Instytut MillwardBrown na zlecenie 

Autodesk, 2015

Korzyści wynikające z projektowania 3D
 ❙ BIM usprawnia przepływ informacji zarówno w fazie projektowania, 

jak i realizacji robót i eksploatacji magazynu.
 ❙ Model/projekt powstaje w wersji przestrzennej (3D), która jest do-

skonałą formą wizualizacji – w prosty sposób pokazuje, jak będzie 
wyglądać dane rozwiązanie projektowe po wybudowaniu. Model 
może być więc wsparciem zarówno podczas inspekcji, jak i wspar-
ciem w działaniach marketingowych.

 ❙ Zmiana wprowadzona w jednej sekcji modelu/projektu widoczna 
jest we wszystkich zakresach, na które wpływa – pozwala to na sku-
teczne eliminowanie kolizji projektowych.

 ❙ Dokładny projekt 3D magazynu wpływa na skrócenie czasu prac na 
terenie inwestycji.

 ❙ Standard BIM ułatwia zaplanowanie do realizacji prefabrykatów 
elementów budowlanych i wyposażeniowych oraz umożliwia skiero-
wanie ich bezpośrednio na linię produkcyjną.

 ❙ Odpowiednio udostępniona i przygotowana dokumentacja w stan-
dardzie BIM stanowić może doskonałe wsparcie w procesie najmu 
lub sprzedaży obiektu.

 ❙ Stosowanie standardu BIM pozytywnie wpływa na jakość budynków 
zrealizowanych przy użyciu tej technologii.

 ❙ Dokładna dokumentacja projektowa oraz dokumentacja stanu fak-
tycznego obiektu sporządzona przy użyciu technologii 3D daje więk-
sze możliwości analizy i wpływa na redukcję kosztów utrzymania 
i eksploatacji magazynu.

 ❙ Skanowanie 3D istniejącego magazynu umożliwia odtworzenie czę-
sto brakującej lub niekompletnej dokumentacji powykonawczej.

 ❙ Projektowanie 3D ułatwia precyzyjne zaplanowanie wszelkich inge-
rencji w budynek w fazie eksploatacji magazynu, np. przebudowy, 
rozbudowy, wstawianie dodatkowego wyposażenia lub elementów 
strukturalnych, takich jak budowa antresol, zmiany w instalacjach itp.

Grafika wygenerowana w oparciu o modelowanie 3D 
w standardzie BIM
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Audyt prawny gruntu
Na jakie konkretnie aspekty należy zwrócić uwagę przez zakupem 
działki?
Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy jest ona objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). MPZP jest ak-
tem prawa miejscowego uchwalonym przez radę miasta lub gminy, 
szczegółowo opisującym warunki przeznaczenia użytkowego tere-
nu wraz z jego zagospodarowaniem. Starając się o pozwolenie na 
budowę, inwestor musi się do nich dostosować. Wielkość terenów 
biologicznie czynnych, współczynnik zabudowy, usytuowanie bu-
dynku względem drogi, dostęp do drogi publicznej, przeznaczenie 
sąsiednich terenów, kubatura budynku, kształt dachu – to tylko 
niektóre aspekty, na które należy zwrócić uwagę, spełniając wa-
runki MPZP.
W przypadku, gdy teren pod przyszłą inwestycję nie jest objęty 
MPZP, należy zapoznać się z zapisami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określają 
ogólne zasady przeznaczenia danego obszaru i stanowią podstawę 
dla inwestora do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy (WZiZT).
W kwietniu bieżącego roku rząd planuje zmiany w ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dość istotnie 

weryfikują dotychczasowe regulacje, m.in. ograniczenie ważności 
warunków zabudowy do dwóch lat, konieczność uzbrojenia działki 
oraz zabudowy bezpośredniego sąsiedztwa czy określenie funkcji 
dominującej. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwa-
gę w kontekście uzyskiwania WZiZT pod konkretną działkę, będzie 
sprawdzenie w ewidencji gruntów obecnej klasy gruntów.
Grunty o przeznaczeniu BP lub rolne klasy powyżej IV nie stwarzają 
większych problemów. W przypadku gruntów rolnych poniżej klasy 
IV, musimy uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 
wraz ze zmianą ich klasy z III na IV. Przy obecnie obowiązujących 
przepisach o obrocie takimi terenami oraz dodatkowo zaplanowany-
mi na ten rok kolejnymi zmianami w tym obszarze, może to również 
istotnie wpływać na harmonogram realizacji inwestycji.
Analiza powyższych warunków jest częścią audytu prawnego 
gruntu, tzw. legal due diligence, czyli kompleksowego badania 
stanu prawnego działki przed jej zakupem. Przedmiotem badania 
w szczególności jest księga wieczysta nieruchomości, czyli tytuł 
prawny do nieruchomości, kwestie związane z użytkowaniem 
wieczystym, istniejące obciążenia w postaci służebności, hipotek, 
roszczeń osób trzecich oraz wspomniana powyżej ewidencja grun-
tów. Istotną kwestią dotyczącą lokowania inwestycji budowlanej 
jest ustalenie, z jakim rodzajem prawa rzeczowego do nierucho-
mości mamy do czynienia. Czy jest to własność czy użytkowanie 
wieczyste? Użytkownik wieczysty może użytkować nieruchomość 
tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem wskazanym w umowie 
o użytkowanie wieczyste. Gdy istnieje rozbieżność między prze-
znaczeniem i sposobem zagospodarowania nieruchomości w umo-
wie użytkowania wieczystego, a planem miejscowym lub studium 
(np. został uchwalony nowy plan miejscowy), wtedy użytkownik 
wieczysty staje przed problemem budowy na terenie o przeznacze-

 ■Krzysztof Czekalski, dyrektor ds. technicznych, 
Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Cresa Polska

Na decyzję o lokalizacji działki pod przyszłą inwestycję wpływ ma wiele czynników, m.in. rosnąca podaż powierzchni 
magazynowo-przemysłowych, dostęp do siły roboczej oraz wprowadzane przez rząd zmiany w ustawach dotyczących 
np. prawa budowlanego, wodnego, planowania przestrzennego czy zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi. 
Zbadanie stanu nieruchomości pod kątem prawnym i środowiskowym, a także fizyczne sprawdzenie stanu gruntu 
i wód gruntowych mają wpływ na opłacalność inwestycji oraz na czas jej realizacji.

Działka pod inwestycję 
magazynowo-przemysłową

EURO LOGISTICS38 MAGAZYNY



Magazynowanie

Obsługa zamówień  
i fakturowanie

Magazynowanie

Spedycja 
drogowa

www.colianlogistic.pl 
Colian Logistic Sp. z o.o. • ul. Zdrojowa 1, 62-860, Opatówek • e-mail: handlowy@colian.pl

Bydgoszcz

Kostrzyn Wlkp.

Robakowo Kalisz

Opatówek

Wrocław
Katowice

Wykroty

Stryków

Lublin

Logistyka Spedycja 
morska

EURO LOGISTICS 39MAGAZYNY

niu innym niż w planie miejscowym. Zmiana umowy użytkowania 
wieczystego jest możliwa, ale jest to proces długi i kosztowny.

Audyt techniczny gruntu
Kolejną sprawą, którą trzeba rozważyć, są kwestie techniczne. 
Podobnie jak w przypadku audytu prawnego, powinniśmy prze-
prowadzić audyt techniczny działki, czyli tzw. technical due dili-
gence. Niezwykle ważne jest wykonanie badań geotechnicznych, 
które określą nam własności geomechaniczne gruntu i pozwolą 
uniknąć problemów występujących w trakcie użytkowania obiek-
tu np. zapadania się fundamentów itp. Głównym celem badań jest 
sprawdzenie nośności gruntu oraz ustalenie poziomu wód grun-
towych. Mając szczegółową wiedzę o poziomie wód gruntowych, 
możemy odpowiednio wcześniej zareagować i zabezpieczyć inwe-
stycję przed potencjalnym zagrożeniem zalewania nieruchomości.

Audyt środowiska
Równocześnie z badaniami geotechnicznymi trzeba przeprowa-
dzić również audyt ESA (Environmental Site Assessment), który 
w zależności od złożoności zdiagnozowanych problemów będzie 
się składał z jednej, dwu lub trzech faz, różniących się między sobą 
stopniem szczegółowości prowadzonych analiz.
 ❙ W fazie pierwszej projektu ocenia się stopień zanieczysz-

czenia gleby i wód gruntowych. Składa się ona z przeglądu 

studium informacji historycznych i regulacyjnych (jeśli jest 
dostępny), nieformalnych konsultacji kluczowych regulacji 
ochrony środowiska (z zastrzeżeniem zachowania poufności) 
i wizji lokalnej działki.

 ❙ W fazie drugiej ocenia się warunki gruntowo-wodne pod kątem 
występowania zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska.

 ❙ W fazie trzeciej wykonywane jest tzw. okonturowanie za-
nieczyszczeń, które wyznacza granice miejsc, w których 
zanieczyszczenia dalej się nie rozprzestrzeniają oraz ilości 
zanieczyszczeń, które należy usunąć bądź monitorować na-
wet przez kilka sezonów. Analizę tę z reguły wykonuje się na 
terenach górniczych.

Pamiętajmy, że jest to tylko niewielka część z szeregu aspektów, 
które należy uwzględnić przed zakupem działki. Pozostaje jeszcze 
m.in. zweryfikowanie dostępu do mediów, istniejącej infrastruktu-
ry przeznaczonej do likwidacji lub relokacji, wycinek drzew, loka-
lizacja w pobliżu nieruchomości cieków i zbiorników wodnych, czy 
chociażby dostępu do siły roboczej i miejskiej komunikacji.
Wybranie optymalnej działki nie jest więc procesem prostym. 
Przedstawienie pełnego spektrum ryzyk technicznych w powiąza-
niu z komercyjnymi warunkami proponowanych opcji wybudowa-
nia obiektu oraz zarządzanie całym procesem gwarantuje sukces 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. ■



Systemy WMS pozwalają przedsiębiorstwom podnieść efek-
tywność i jakość pracy ich magazynów. Aby w pełni korzy-

stać z możliwości, jakie oferują programy WMS, niezbędne jest 
właściwe przeprowadzenie procesu wdrożenia. Jakość wdrożenia 
i podejmowane podczas niego decyzje, mają niebagatelny wpływ 
na późniejsze rezultaty i satysfakcję z użytkowania systemu. Dla 
powodzenia w uruchomieniu systemu, niezbędna jest świadomość 
klienta, że jego zaangażowanie jest niezbędnym składnikiem uda-
nego wdrożenia. Dostawca systemu nie jest w stanie wykonać całej 
pracy samodzielnie. Sukces przy wdrożeniu systemu WMS wyma-
ga ścisłej współpracy, otwartości i szczerości po obu stronach.
Jakie etapy i wyzwania czekają firmę, która zdecyduje się wprowa-
dzić u siebie nowy system magazynowy?

Analiza przedwdrożeniowa
Wdrożenie systemu WMS powinna poprzedzać szczegółowa 
analiza procesów magazynowych i wskazanie obszarów, które 
wymagają poprawy. Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie 
wąskich gardeł jest konieczne, aby stwierdzić, czy wdrożenie 
programu WMS może realnie przyczynić się do rozwiązania ist-
niejących problemów. Na tym etapie przydatne jest określenie 
mierzalnych celów, np. skrócenie średniego czasu zbiórki, mniej 
błędów w realizacji zamówień czy osiągnięcie jak największej 
zgodności stanów magazynowych.
Rezultatem analizy przedwdrożeniowej jest stworzenie koncepcji 
określającej szczegółowo to, w jaki sposób system będzie działać 
i jak będzie spełniać stawiane przed nim cele. Na tym etapie dostaw-
ca systemu wspólnie z klientem wypracowują również szczegółowy 
harmonogram projektu.

Mapa procesów
Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada opracowanej wcześniej mapy proce-
sów w obszarze magazynu, stworzenie jej będzie jednym z pierwszych 
etapów wdrożenia systemu WMS. Ze względu na to, że wszystkie pro-
cesy muszą być później wiernie odwzorowane w programie, warto jest 
je przy okazji upraszczać, a nie komplikować i mnożyć wyjątki.
Jest to również dobry moment na zastanowienie się, czy obecny prze-
bieg procesów w magazynie rzeczywiście jest optymalny. Być może 
rosnąca z czasem liczba obsługiwanych artykułów wymaga zastoso-
wania innego modelu kompletacji, a duża część zbiórek zaczęła cha-
rakteryzować się podobnym przekrojem asortymentowym, co z kolei 
przemawia za wprowadzeniem metody multipickingu.

Czas
Jednym z najważniejszych składników udanego wdrożenia systemu 
klasy WMS jest właściwie zaplanowany czas. Osoby zarządzające 
procesem po stronie klienta, zawsze interesuje to, ile czasu będą mu-
siały poświęcić temu zadaniu. Możliwie precyzyjny harmonogram 
projektu jest niewątpliwie tym, czego należy oczekiwać ze strony 
dostawcy systemu. Problem natomiast często pojawia się wtedy, gdy 
trzeba ustalić zakres odpowiedzialności za terminowe realizowanie 
przyjętych ustaleń. Należy w tym miejscu podkreślić, że implemen-
tacja systemu WMS stanowi zespół naczyń połączonych - realizo-
wanie kolejnych kroków jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy 
i dyscyplinie obydwu stron. Opóźnienie jednej czynności, będzie 
determinowało opóźnienie kolejnych.
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 ■Marek Wiązowski, 
 Quantum Qguar

Systemy klasy WMS (Warehouse Management System) od lat stanowią podstawowy składnik każdego nowocze-
snego magazynu. Posiadane przez nie funkcje automatyzacji i optymalizacji umożliwiają skrócenie czasu realizacji 
zleceń, podniesienie transparentności i kontroli nad procesami, a także ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji.

Wzorcowe wdrażanie WMS 
w przedsiębiorstwie
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Oczekiwanie na efekty wdrożenia, również często wymaga uzbroje-
nia się w cierpliwość. Nie można zapominać, że pierwsze miesiące 
od uruchomienia systemu to czas, w którym pracownicy doskonalą 
umiejętności jego obsługi. Często kształtuje się wówczas także nowa 
organizacja pracy i struktura magazynu. Aby osiągnąć maksymal-
ne efekty z wdrożenia, należy stale monitorować funkcjonowanie 
systemu, zbierać i oceniać dostarczane przez niego informacje oraz 
wyciągać wnioski.
W kontekście czasu należy wspomnieć również o tym, że wraz z jego 
upływem, mogą zmienić się potrzeby i priorytety - tak w magazy-
nie, jak i w całej firmie. Wyjście naprzeciw tym zmianom będzie 
niejednokrotnie oznaczało konieczność wprowadzenia modyfikacji 
do posiadanej wersji systemu WMS. Tak pojmowane wdrożenie jest 
zatem procesem ciągłego doskonalenia organizacji.

Budżet
Budżet wdrożenia jest kolejnym newralgicznym obszarem, który 
często budzi konflikty pomiędzy klientem a dostawcą. Przedsię-
biorstwo musi założyć realistyczny budżet, który powinien być 
oparty o informacje uzyskane od potencjalnych dostawców WMS. 
Precyzja i uczciwość w informowaniu o kosztach ze strony firmy 
informatycznej, pozwala uniknąć nieporozumień i sporów na dal-
szych etapach wdrożenia.
Przy planowaniu wydatków koniecznie należy uwzględnić koszty in-
frastruktury towarzyszącej, w tym na przykład dodatkowych licencji 
baz danych czy planowanych urządzeń. W szacowaniu tych środków 
niezwykle przydatna jest pomoc dostawcy systemu WMS.
Do planowania budżetu należy podejść w sposób elastyczny, mając 
na uwadze fakt, że nawet przy pełnej szczerości i najlepszej woli 
ze strony dostawcy systemu, mogą pojawić się dodatkowe, nieprze-

widziane wcześniej koszty. Dlatego budżet wdrożenia powinien 
zawierać pewien margines bezpieczeństwa.

Budowa zespołu wdrożeniowego
Przedsiębiorstwo wdrażające u siebie system WMS powinno powołać 
kierownika projektu i zespół, który będzie odpowiedzialny za wdro-
żenie po jego stronie. Do zadań kierownika projektu należy między 
innymi:
 ❙ planowanie i nadawanie priorytetu działaniom;
 ❙ przypisywanie zadań, delegowanie odpowiedzialności;
 ❙ monitorowanie postępu prac;
 ❙ raportowanie zarządowi;
 ❙ zarządzanie ryzykiem i działania naprawcze;
 ❙ budowa zespołu wdrożeniowego.

Jeżeli klient nie posiada osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, 
kierownikiem projektu można uczynić zewnętrznego eksperta. Jednak 
jeżeli wdrażany system ma rzeczywiście usprawnić działanie magazy-
nu, kontrakt z takim ekspertem należy oprzeć na efektach merytorycz-
nych wdrożenia, a nie wyłącznie na efektywności kosztowej.
Kierownik projektu powinien być również odpowiedzialny za komu-
nikację z dostawcą systemu. Pozwoli to uniknąć chaosu komunika-
cyjnego, który pojawia się, gdy z firmą informatyczną kontaktuje się 
wiele osób ze strony przedsiębiorstwa, bez wcześniejszego uzgodnie-
nia między sobą wspólnego stanowiska na dany temat.
Istotne jest, aby w skład zespołu wdrożeniowego weszli ci pracow-
nicy, którzy posiadają najlepszą wiedzę o procesach w magazynie.
Ważnym elementem jest też powołanie w firmie zespołu akcep-
tacyjnego, który będzie zaangażowany w testy oprogramowania 
i finalnie wyda opinię o dopuszczeniu do pracy otrzymanej od do-
stawcy wersji systemu.

Tomasz Radziszewski, menedżer ds. rozwoju i wdrożeń, Spedimex

Najważniejszym wyzwaniem związanym 
z wdrażaniem systemów klasy WMS jest 
bardzo precyzyjne określenie potrzeb, jakie 
powinno spełniać tworzone narzędzie. To, co 

oczywiste dla logistyków, nie zawsze musi 
przekładać się na efekt prac programistów. 
I odwrotnie. Dlatego tak istotnym elementem 
jest faza planowania. O końcowym efekcie 
często decydują niuanse, które dzięki wspól-
nej analizie znacząco wpływają na efektyw-
ność i jakość docelowych procesów.
Precyzyjna analiza jest niezbędna, zwa-
żywszy, że procesy logistyczne stają się 
w większym stopniu skomplikowane i nie-
standardowe, a tym samym wymagają dużej 
indywidualizacji. Na szczęście, dzisiejsza 
technologia umożliwia kreowanie nawet naj-
bardziej wyszukanych funkcjonalności. Rów-
nolegle, logistyka coraz częściej i odważniej 
posiłkuje się zaawansowanymi rozwiąza-
niami z obszaru automatyki. Decydując się 
na konkretny system, należy pamiętać, że 
w przyszłości możemy stanąć przed potrzebą 

automatyzacji. WMS powinien być na tyle 
elastyczny, aby wspierać różne scenariusze 
rozwoju biznesu.
Współpraca z firmą wdrożeniową, posiadają-
cą kompetencje z zakresu IT oraz logistyki, 
gotową do udzielenia wsparcia w relatywnie 
krótkim czasie, pozwala czuć się pewniej 
i oferować usługi ściśle dopasowane do po-
trzeb konkretnych klientów.
Alternatywą dla zewnętrznej firmy jest 
rozwijanie oprogramowania własnymi za-
sobami, za pośrednictwem dedykowanych 
działów wsparcia, łączących kompetencje 
z zakresu IT i procesów logistycznych. Za-
letą tego rozwiązania jest możliwość na-
tychmiastowego reagowania na pojawiające 
się potrzeby rozszerzeń systemowych lub 
modyfikacji we wdrożonych wcześniej me-
chanizmach. ■



Integracja z innymi systemami
Integracja systemów w obrębie przedsiębiorstwa powinna przynosić 
efekt synergii. Na etapie poprzedzającym wdrożenie, warto zastanowić 
się nad tym, z jakimi innymi systemami (obecnymi i planowanymi) oraz 
w jakim zakresie oprogramowanie WMS powinno się komunikować.
System WMS najczęściej jest integrowany z oprogramowaniem typu:
 ❙ systemy ERP (Enterprise Resource Planning) – połączenie WMS 

z systemem transakcyjnym umożliwia finansowe rozliczanie 
składowanych artykułów;

 ❙ systemy realizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution 
System) – zapewnienie efektywnej logistyki produkcji, w tym 
zaopatrzenia stanowisk (gniazd) produkcyjnych, synchronizacja 
BOM-ów;

 ❙ systemy zarządzania transportem (TMS – Transportation Mana-
gement System) – integracja zapewnia ciągłość śledzenia towa-
rów w łańcuchu dostaw, łatwiejszą kontrolę produktów ADR.

Wykonanie interfejsu pomiędzy poszczególnymi systemami infor-
matycznymi wymaga współpracy między dostarczającymi je fir-
mami. Przed wdrożeniem konkretnego programu WMS dobrze jest 
sprawdzić, jakie doświadczenie w integracji z innymi aplikacjami 
posiada jego dostawca.

Testowanie systemu
Testowanie powinno odbywać się zarówno po stronie dostawcy, jak 
i odbiorcy systemu. Dobrą praktyką jest powołanie przez klienta 
zespołu akceptacyjnego, odpowiedzialnego za testy po jego stronie. 
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Wykonanie interfejsu pomiędzy 
poszczególnymi systemami 
informatycznymi wymaga współpracy 
między dostarczającymi je firmami.  
Przed wdrożeniem konkretnego 
programu WMS dobrze jest sprawdzić, 
jakie doświadczenie w integracji  
z innymi aplikacjami posiada jego 
dostawca.

Małgorzata Dzięgielewska-Streubel, Business Development Manager Warehousing, Ekol Polska 

Wdrożenie systemu informatycznego nigdy nie 
jest proste. Aby okazało się sukcesem, należy 
zadbać m.in. o zrównoważony trójkąt – zakres, 
czas i pieniądze. Biorąc pod uwagę, jaką inwe-
stycją jest zmiana oprogramowania, a szczegól-
nie decyzja o wyborze systemu magazynowego 
(WMS),  należy odpowiedzieć sobie na pytanie 
– jakie korzyści ten program nam  przyniesie.
Niejednokrotnie zdarzają się podstawowe 
pomyłki podczas wdrożenia,  dlatego należy 

zadbać o prawidłowe planowanie oraz zrozu-
mienie potrzeb między klientem wewnętrz-
nym oraz dostawcą oprogramowania. Częstą 
barierą staje się niechęć pracowników do pla-
nowanych zmian. Faza przygotowań powinna 
objąć konsultacje, dzięki którym każdy czło-
nek zespołu zrozumie potrzeby oraz najważ-
niejsze cele projektu.  Zadaniem niezwykle 
pracochłonnym, ale niezmiernie istotnym 
przy zmianie oprogramowania jest mapowa-
nie procesu oraz określenie funkcjonalności. 
Wdrożenie systemu WMS to inwestycja na 
kilka, a nawet kilkanaście lat, dlatego nale-
ży zastanowić się nad tym, jakie system ma 
możliwości rozwoju i jakie wyzwania mogą 
się pojawić przed naszą firmą. Najlepszym 
przykładem jest automatyka, jak również 
robotyka w obsłudze logistycznej, gdzie nale-
ży pochylić się nad integracją między WMS, 
a systemem obsługującym maszyny. Kluczo-
wym elementem jest dostępność konsultan-
tów, którzy wspierając wdrożenie, stają się 
bazą wiedzy, a następnie wsparciem w kolej-
nych latach. Konkurencja w obszarze IT jest 
ogromna i składane obietnice wielokrotnie 

nie mają pokrycia w realnym życiu. Dlatego 
zanim dokonamy wyboru przeprowadźmy 
warsztaty, na których będziemy mogli do-
głębnie dokonać rewizji możliwości propono-
wanego WMS.
I tu warto zatrzymać się i zastanowić nad 
własnym rozwiązaniem – niejednokrotnie 
WMS napisany przez własny zespół sprawdza 
się najlepiej. Takie rozwiązanie jest ogromną 
przewagą konkurencyjną z uwagi na ela-
styczne podejście oraz możliwość natych-
miastowego reagowania. Moje doświadczenie 
w tym obszarze mówi, że mając własny WMS, 
możemy przygotować rozwiązania szyte na 
miarę, innowacyjne, jak również odpowiada-
jące na potrzeby rynku i konkretnych zapy-
tań klientów. Zmniejsza to koszty wdrożeń, 
jest również typowo proklienckie, co w dobie 
nowych trendów i szybko zmieniającego się 
środowiska logistycznego staje się nieprze-
ciętnym atutem. W Ekol mamy własny Dział 
Badań i Rozwoju, gdzie ponad 120 osób dys-
ponujących rocznym budżetem 6 mln euro 
pracuje nad nowymi rozwiązaniami, ale rów-
nież rozwija WMS. ■
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Korzystne jest utworzenie wspólnego zespołu testerów, co pozwoli 
przyspieszyć testowanie i ułatwi współpracę.
Podczas testowania systemu WMS wyodrębnić można cztery fazy:
 ❙ testy podstawowe – sprawdzanie podstawowych funkcji systemu 

(przeprowadzane przez dostawcę),
 ❙ testy integracyjne – wykonywane w celu wykrycia błędów w in-

terfejsach (przeprowadzane przez dostawcę),
 ❙ testy u klienta – sprawdzanie działania systemu przez klienta,
 ❙ test akceptacyjny – potwierdzający wykonanie systemu w odpo-

wiedniej jakości.
Testy przeprowadzane przez klienta sprowadzają się do wytypowa-
nia grupy pracowników, którzy będą przez określony czas korzystać 
z nowego rozwiązania, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i dostar-
czając danych pozwalających na jego ewaluację.
Czas trwania testów zależy m.in. od skali wdrożenia i zakresu funk-
cji programu WMS. W zależności od wielkości projektu, mogą one 
zająć od kilku do kilkunastu tygodni.

Przygotowanie infrastruktury
Oprogramowanie WMS wymaga infrastruktury o odpowiednich pa-
rametrach. Składają się na nią między innymi serwer, lokalna sieć 
internetowa czy terminale magazynierów.

Praca w programie WMS wymaga także wykorzystania lokalnej sie-
ci komputerowej (LAN) służącej komunikacji między terminalami 
magazynierów i systemem. Magazyny, ze względu na swój rozmiar, 
wyposażenie, a także potrzebę szybkiej pracy mobilnej, wymagają 
zazwyczaj łącznego zastosowania lokalnej sieci przewodowej i bez-
przewodowej (WLAN). W szczególności instalacja sieci bezprzewo-
dowej może okazać się sporym wyzwaniem. Należy bowiem pamię-
tać, że na rozchodzenie się fal radiowych wpływa wiele czynników, 
w tym między innymi:
 ❙ występowanie materiałów pochłaniających fale radiowe, takich 

jak ołów, papier czy płyny;
 ❙ stopień zapełnienia regałów;
 ❙ odbicia fal – betonowe ściany i przedmioty z metalu odbijają 

większość fali radiowej;
 ❙ urządzenia działające na tej samej częstotliwości, co sieć bez-

przewodowa (telefony, kamery przemysłowe);
 ❙ przedmioty emitujące promieniowanie mikrofalowe (urządzenia 

elektrotermiczne);
 ❙ inne sieci radiowe działające w pobliżu.

Wszystko to powoduje, że magazyn może stanowić wyjątkowo nie-
wdzięczne środowisko dla sieci WLAN. Dlatego, aby uniknąć ewen-
tualnych utrudnień w przyszłym korzystaniu z aplikacji, budowę 
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sieci lokalnej warto powierzyć dostawcy systemu WMS albo firmie 
legitymującej się doświadczeniem w wykonaniu instalacji dla po-
dobnej skali obiektów.
Wybierając wykonawcę, warto także zweryfikować, czy posiada on 
certyfikaty producentów urządzeń sieciowych, co powinno gwaran-
tować odpowiedni standard ich montażu. Korzystną opcją jest, gdy 
firma wykonawcza zapewnia także usługi serwisowe. Zapobiega to 
konieczności angażowania kolejnych podmiotów w celu konserwacji 
i ewentualnej rozbudowy sieci.
W kwestii wyboru terminali magazynowych i innych urządzeń wska-
zane jest, aby dostawca systemu WMS zaproponował albo przynaj-
mniej zaopiniował wykorzystanie konkretnych modeli. Narzędzia 
te muszą nie tylko być kompatybilne z samym programem WMS, 
ale też dostosowane do warunków panujących w danym magazynie 
(temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia).

Zarządzanie zmianą
Bardzo ważnym zadaniem firmy dostarczającej system WMS jest 
umiejętność zarządzania zmianą i reagowanie na nowe okoliczności. 
W trakcie wdrażania systemu zmianie może ulec sytuacja i prioryte-
ty przedsiębiorstwa, mogą również pojawić się dodatkowe wyzwania 
techniczne. Zmiany często są determinowane przez klientów, którzy 
żądają zastosowania konkretnych rozwiązań. Dostawca systemu po-
winien być przygotowany na takie okoliczności, dysponować wiedzą 
i zasobami, które pozwolą na szybkie wprowadzenie modyfikacji 
i uniknięcie opóźnień w realizacji projektu.

Przygotowanie pracowników
Wdrożenie powinno być poprzedzone akcją informacyjną, mającą 
na celu zapoznanie pracowników, a w szczególności przyszłych klu-
czowych użytkowników systemu, z przyczynami wdrożenia i ocze-
kiwanymi korzyściami z nowego systemu. Pozwoli to wyeliminować 
ewentualne obawy związane ze zmianą, które często negatywnie 
odbijają się na późniejszej pracy z systemem i na końcowych rezul-
tatach wdrożenia.
Do procesu wyboru systemu WMS dobrze jest włączyć kluczowych 
użytkowników systemu, których praca ulegnie zmianie w wyniku 
wdrożenia. Możliwość uczestniczenia w wyborze rozwiązania po-
zwoli łatwiej uzyskać ich akceptację. Nie można również zapomnieć 
o tym, aby wszystkim przyszłym użytkownikom systemu zapewnić 
szkolenia o odpowiednim zakresie i jakości.

Uzgodnienie serwisu
Bardzo istotnym elementem wdrożenia jest uzgodnienie warunków 
serwisu dla nowego systemu. Aplikacje WMS, ze względu na swój 
wpływ na funkcjonowanie magazynu, a także często całodobową 
pracę obiektu, wymagają przeważnie wsparcia w trybie 24/7. Ważne 

jest, aby umowa serwisowa gwarantowała odpowiednio krótki czas 
reakcji i usunięcia ewentualnych problemów. Klient powinien dys-
ponować możliwością wyboru zakresu świadczenia serwisu – od 
zapewnienia sprawności oprogramowania WMS, przez wsparcie 
systemów towarzyszących, aż po kompleksową opiekę nad sprzętem 
i infrastrukturą IT. Zlecenie całości opieki serwisowej jednej firmie 
upraszcza procedury związane z awariami, a także eliminuje ewen-
tualne przerzucanie się odpowiedzialnością. Warto wreszcie pamię-
tać, że od sprawnego i nieprzerwanego serwisu, bardzo często zależy 
ciągłość działalności operacyjnej klienta. Jest on więc krytycznym 
elementem biznesowym.

Migracja danych
Wybór sposobu, w jaki dane o indeksach i stanach magazynowych 
zostaną przetransferowane do nowego systemu WMS, zależy od tego, 
gdzie te dane aktualnie się znajdują. Jeżeli firma korzysta z syste-
mu ERP i zawartego w nim modułu gospodarki magazynowej, wtedy 
najpewniej na etapie wdrożenia oba systemy zostaną powiązane in-
terfejsem pozwalającym na sprawne przenoszenie potrzebnych in-
formacji. Warto w tym miejscu jednak pamiętać, że systemy te mogą 
różnić się w interpretacji i szczegółowości niektórych informacji, 
takich jak np. struktury opakowań artykułów, ewidencja towarów 
uszkodzonych czy zwrotów.
W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo korzysta z innego, niezależne-
go systemu magazynowego, który zamierza wymienić na nowy, do 
transferu wykorzystane zostaną zapewne ich funkcje importu i eks-
portu danych.

Asysta
Uruchomienie systemu to ostatni i jednocześnie najbardziej 
newralgiczny moment wdrożenia. W chwili startu systemu wy-
chodzi na jaw, czy właściwie zadbano o wszystkie detale na 
wcześniejszych etapach. Jednak nawet wtedy, gdy dochowano 
pełnej staranności, skala zmian wprowadzanych wraz z nowym 
systemem WMS przeważnie jest na tyle duża, że pierwsze dni 
pracy wymagają wsparcia ze strony dostawcy programu. Pożą-
daną sytuacją jest, aby asystowały w tym osoby, które uczestni-
czyły we wcześniej prowadzonych pracach wdrożeniowych. Będą 
one najlepiej znały specyfikę danego magazynu i uruchamianą 
wersję systemu.
Wdrożenie systemu magazynowego to spore wyzwanie zarówno dla 
kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników magazynu. 
Z racji tego, że oprogramowanie WMS jest silnie powiązane z pro-
cesami i charakterem całego przedsiębiorstwa, jego wdrożenie jest 
zawsze w pewnym sensie zadaniem niepowtarzalnym. Dlatego też 
warto zawczasu solidnie się do niego przygotować, aby uniknąć po-
tencjalnych zagrożeń i późniejszego rozczarowania. ■
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Pierwsze miesiące od uruchomienia systemu to czas, w którym pracownicy 
doskonalą umiejętności jego obsługi. Często kształtuje się wówczas także nowa 
organizacja pracy i struktura magazynu.
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Celem badania było przeanalizowanie, na jakim etapie znajdują 
się firmy zmierzające w kierunku inteligentnego przedsiębior-

stwa – w jaki sposób łączą świat realny z cyfrowym, żeby zwięk-
szyć widoczność zasobów i zachodzących procesów, poprawić 
wydajność i przyspieszać wzrost. Jak wynika z ankiety, 48% firm 
jest w trakcie działań przybliżających je do miana inteligentne-
go przedsiębiorstwa – osiągają one od 50 do 75 punktów w ogól-
nym wskaźniku. Zaledwie 5% ze wszystkich przebadanych firm 
to przedsiębiorstwa w pełni „inteligentne”, które tworzą cyfrową 
reprezentację obiektów fizycznych w celu zapewnienia lepszej wi-
doczności procesów i gromadzenia wartościowych danych.
Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa powstał, aby umoż-
liwić ocenę stopnia nowoczesności firmy oraz realizacji założeń 
definiujących współczesne inteligentne przedsiębiorstwo. Kryteria 
obejmują m.in. wizję IoT oraz plan wdrażania nowych technologii 
w kontekście personelu, jak również zaangażowanie przedsiębior-
stwa w uzyskanie zwrotu z inwestycji w IoT. Członkowie kadry 
kierowniczej wyższego szczebla, eksperci branżowi i osoby odpo-
wiedzialne za tworzenie polityki działalności określili te kryteria 
w 2016 roku podczas Strategic Innovation Symposium: The Intel-
ligent Enterprise prowadzonym przez firmę Zebra we współpracy 
z Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na Harwardzie (Tech-
nology and Entrepreneurship Center at Harvard – TECH).
Podstawę inteligentnego przedsiębiorstwa tworzą rozwiązania 
technologiczne, które integrują technologię cloud computing, 

mobilność oraz Internet Rzeczy w sposób umożliwiający automa-
tyczne pozyskiwanie informacji z zasobów przedsiębiorstwa. Dane 
operacyjne dotyczące tych zasobów – w tym statusy, informacje 
o ich lokalizacji czy stopniu wykorzystania, jak również deklaro-
wanych preferencjach – są następnie analizowane, w celu uzyska-
nia wartościowych danych. Można je w odpowiedniej chwili prze-
kazać właściwym osobom, które w efekcie są w stanie podejmować 
w czasie rzeczywistym i bez opóźnień lepsze decyzje.

Wyniki ankiety
Wiedza
Firmy posiadają wizję IoT (Internet of Things), a inwestycje w In-
ternet Rzeczy mają rosnąć. 42% firm wydaje rocznie ponad 1 mln 
USD na IoT – przeciętnie w ciągu roku inwestowane jest 3,1 mln 
USD. 75% przedsiębiorstw przewiduje wzrost wydatków w tym za-
kresie w przeciągu od roku do dwóch lat. 42% firm przewiduje, że 
wzrost inwestycji w IoT wyniesie 11-20%. Należy zauważyć, że 57% 
przedsiębiorstw ma konkretną wizję IoT oraz realizuje obecnie pla-
ny związane z wykorzystaniem tej technologii. O ile jedynie 36% 
przedsiębiorstw wdrożyło obecnie IoT w skali całej firmy, oczekuje 
się, że w przyszłości odsetek ten wzrośnie do 62%.

Doświadczenie i zaangażowanie
Doświadczenia klientów napędzają rozwój IoT. 70% firm jest zda-
nia, że czynnikiem, który najskuteczniej stymuluje inwestycje 
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Niemal 50% firm wykorzystuje jedynie połowę potencjału w zakresie użytkowania danych z różnych źródeł. Tak wy-
nika z wyników globalnej ankiety „Intelligent Enterprise Index” (Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa) prze-
prowadzonej przez firmę Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), lidera na rynku komputerów mobilnych, 
skanerów oraz drukarek kodów kreskowych.

Inteligentne przedsiębiorstwo
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w IoT, jest poprawa doświadczeń klientów. Oczekuje się, że w przy-
szłości najważniejszymi czynnikami będą: zwiększanie dochodu 
(53%) oraz wejście na nowe rynki (51%).
Zaangażowanie przedsiębiorstwa w realizację koncepcji IoT jest 
kluczowe, ale należy poświęcić również uwagę zagadnieniom 
kultury biznesowej. W 77% firm istnieje metoda pomiaru zwrotu 
z inwestycji w ich plan IoT. Natomiast 71% ma plany IoT, które 
uwzględniają związane z ich wdrożeniem zmiany kulturowe oraz 
zmiany procesowe.

Pracownicy a IoT
W wielu firmach brakuje planu uwzględniającego przyjęcie no-
wych technologii przez pracowników. Ponad 50% firm oczekuje 
oporu ze strony pracowników wobec wprowadzenia rozwiązania 
IoT. Firmy te nie mają jednocześnie planu na rozwiązania tego 
problemu. Tylko 21% przedsiębiorstw, które spodziewają się oporu 
pracowników wobec wprowadzanych rozwiązań, ma taki plan.

Dostęp do informacji
Pracownicy mają dostęp do informacji, ale można zrobić więcej. 
Około 70% firm udostępnia swoim pracownikom informacje po-
chodzące z rozwiązań IoT częściej niż raz dziennie. Z tego ponad 
dwie trzecie udostępnia je w czasie rzeczywistym lub tylko z nie-
wielkim opóźnieniem. Jednak tylko 32% dostarcza przydatne przy 
podejmowaniu decyzji informacje do wszystkich pracowników. 
Informacje są rozpowszechniane przez e-mail (69%) lub jako dane 
nieprzetworzone (62%).
- W „Inteligentnym Przedsiębiorstwie” wykorzystuje się związki 
między światem realnym i cyfrowym w celu poprawienia widocz-
ności procesów i wykorzystania przydatnych przy podejmowaniu 
decyzji danych. Pozwala to na poprawę doświadczeń klientów, 
zwiększenie wydajności operacyjnej oraz powstawanie nowych mo-
deli biznesowych. Ze względu na fakt, że jest to kierunek, w którym 
podążają przedsiębiorstwa, chcieliśmy zobaczyć, na jakim etapie jest 
większość firm. Jak widać, wiele przedsiębiorstw jest jeszcze w trak-
cie tworzenia strategii IoT, widzimy jednak segmenty, w których 
cele skonkretyzowały się, a rozwiązania są dynamicznie wdrażane 
– mówi Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra.

 ■ Oprac. KW

Należy zauważyć, że 57% 
przedsiębiorstw ma konkretną wizję IoT 
oraz realizuje obecnie plany związane 
z wykorzystaniem tej technologii. O ile 
jedynie 36% przedsiębiorstw wdrożyło 
obecnie IoT w skali całej firmy, oczekuje 
się, że w przyszłości odsetek ten 
wzrośnie do 62%.

O ankiecie:
Ankieta online została przeprowadzona między 3 a 23 sierp-
nia 2017 r. wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z takich 
branż i sektorów jak transport i logistyka, służba zdrowia, 
sektor produkcyjny oraz handel detaliczny. Wywiady zostały 
przeprowadzone łącznie wśród 908 osób odpowiedzialnych za 
podejmowanie decyzji w sferze IT z 9 krajów, w tym z: USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku, Brazylii, Chin, 
Indii i Australii/Nowej Zelandii.

We wrześniu 2016 r. w Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na 
Harwardzie odbyło się spotkanie Strategic Innovation Symposium: The 

Intelligent Enterprise. Specjaliści z różnych branż stworzyli listę kryteriów, 
które definiują "Inteligentne Przedsiębiorstwo". Na miano to zasługują 

firmy, które łączą świat realny z cyfrowym, aby zapewnić innowacyjność, 
większą wydajność oraz przyspieszyć wzrost. Zebra Technologies 

przeprowadziła ostatnio badanie, którego celem było przeanalizowanie w 
jakim stopniu przedsiębiorstwa spełniają te kryteria.
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Przedsiębiorstwa

Droga do Inteligentnego 
Przedsiębiorstwa

42% przedsiębiorstw inwestuje średnio 
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Możliwości rozwoju cargo 
lotniczego - perspektywa CPK

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pod nazwą 
„Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port „So-

lidarność” – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej 
Polskiej” pojawiły się jedynie trzy zapisy, które w całości odnoszą 
się do tematu cargo. Pozostałe dziewięć zawiera jedynie sformuło-
wanie „i cargo”. W tej sytuacji, przy zaznaczeniu znaczenia jakie 
dla rozwoju linii lotniczych ma cargo lotnicze, szczególnie dla linii 
oferujących połącznia transkontynentalne, ale również dla rozwoju 
gospodarczego, wydaje się celowe przeprowadzenie analizy możli-
wości rozwoju cargo w odniesieniu do założeń koncepcji CPK.
Przewozy lotnicze cargo stanowią jeden z filarów rozwoju gospo-
darczego, w szczególności są wsparciem dla innowacyjnych gałęzi 
przemysłu. O wadze przewozów lotniczych cargo dla poprawnego 
funkcjonowania łańcuchów dostaw świadczy fakt, że ponad 60% 
ładunków stanowią komponenty, części składowe do różnorodnej 
produkcji, które przemieszczane są w ramach globalnego podziału 
pracy i optymalizacji kosztów w łańcuchach dostaw. Prognozy wska-
zują, że udział komponentów w przewozach lotniczych będzie rósł.

Cargo lotnicze – sytuacja na świecie
Aby dywagować nad znaczeniem cargo lotniczego w przyszłym 
CPK, warto przyjrzeć się jego rozwojowi i pozycji na świecie, a także 
trendom, zmiennym oraz uwarunkowaniom zewnętrznym. Według 
danych znanego producenta samolotów, firmy Boeing, wartość towa-
rowych przewozów lotniczych wynosi prawie 84 miliardy USD, co 
daje 14,3% udziału w całym biznesie lotniczym. Dla różnych regio-

Centralny Port Lotniczy zwany obecnie Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK), aby podkreślić jego przyszłe 
funkcje mające integrować różne rodzaje transportu, jest obecnie sztandarowym projektem infrastrukturalnym. Ar-
tykuł analizuje wpływ koncepcji CPK na rynek przewozów lotniczych cargo w najbliższych latach oraz sytuację, jaka 
może nastąpić, kiedy inwestycja zostanie zakończona.
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Rycina 1. Przychody z transportu lotniczego z uwzględ-
nieniem przewozów cargo w miliardach USD

Rycina 2. Wielkość i struktura przewozów towaro-
wych na świecie z podziałem na uczestników rynku



nów i krajów udział ten jest różny, jednak według wielu źródeł, słaby 
dostęp do usług transportu lotniczego jest jedną z barier rozwoju 
gospodarczego.
Cargo lotnicze nie jest jednorodne ze względu na sposób transpor-
towania bądź zakres świadczonych przez przewoźników usług. Naj-
większy udział, bo prawie 40%, w przewozach lotniczych wykazują 
firmy kurierskie zajmujące się dostawą przesyłek od drzwi do drzwi 
z wykorzystaniem siatki przewozów lotniczych. Drugie miejsce na 
liście, z podobnym udziałem procentowym, zajmują przewoźnicy 
wykorzystujący do przewozu towarów ładownie samolotów pasażer-
skich, a także posiadający swoją flotę samolotów cargo, którzy świad-
czą usługi transportu pomiędzy portami lotniczymi oraz współpra-
cują z firmami spedycyjnym.
Na tej liście znajdują się również przewoźnicy posiadający jedynie 
samoloty pasażerskie, których ładownie wykorzystywane są do prze-
wozu cargo, jak również oferujący wyłącznie przewozy samolotami 
frachtowymi również przy współpracy z firmami spedycyjnymi za-
pewniającymi transport od drzwi do drzwi .
Dodatkowo, biorąc pod uwagę odległość, na jaką wykonywany jest 
przewóz, przewozy lotnicze można podzielić na dwie kategorie. Będą 
to przewozy transkontynentalne, stanowiące blisko 80% na rynku 
europejskim, oraz przewozy wewnątrz jednego kontynentu, które 
mają mniejsze znaczenie. Dane te wskazują, że przewozy lotnicze są 
mocno uzależnione od globalnego rozwoju koniunktury oraz świato-
wego handlu.
Obecnie pojawia się jeszcze jedna grupa, której przedstawicielem 
jest linia lotnicza Amazon Prime, integrująca procesy handlowe 
i logistyczne. Ten rozwijający się kierunek integracji logistycznej 
„w pionie” w związku z dynamicznym rozwojem e-handlu będzie 
coraz wyraźniej obecny na rynku przewozów lotniczych cargo.

Przewoźnicy w CPK
Ze względu na charakter planowanego ruchu lotniczego w CPK, ope-
rować będą tam przedstawiciele przewoźników pasażerskich oraz 
w niewielkim zakresie przewoźnicy posiadający samoloty pasażer-
skie i frachtowe. Z uwagi na wielkość i głębokość rynku polskiego 
oraz obecność na nim narodowego przewoźnika, wydaje się mało 
prawdopodobne, aby w najbliższym czasie pojawiały się w większej 

ilości samoloty frachtowe innych przewoźników. Wygląda na to, że 
rozwój polskiego rynku cargo będzie powiązany z rozwojem floty 
szerokokadłubowej PLL LOT oraz w niewielkim stopniu z wprowa-
dzeniem nowych połączeń szerokokadłubowych przez przewoźników 
z rejonu Zatoki Perskiej czy Dalekiego Wschodu. Wskazane czyn-
niki, a także umowy bilateralne w zakresie przewozów lotniczych 
ograniczające dostęp do polskiego rynku (np. Turkish Airlines), 
wskazują na utrzymanie się na polskim rynku obecnego modelu ze 
zwiększającym się udziałem przewozów drogowych cargo lotniczego 
(Road Feeder Service, RFS).

Przewozy cargo a przewozy pasażerskie
Rozwój przewozów cargo coraz bardziej związany jest z rozwojem 
siatki przewozów pasażerskich. W ostatnich latach ze względu na 
zmiany technologiczne wprowadzane w nowych modelach samo-
lotów długodystansowych, takich jak Boeing 787 czy Airbus 350, 
zdecydowanie wzrosło oferowanie przewozów cargo w ładowniach 
dominujących na rynku samolotów pasażerskich. Ta sytuacja powo-
duje, że w dłuższej perspektywie również koncepcja przewozów Hub 
and Spoke może stać się mniej popularna. Jeśli przyjrzymy się zmia-
nom technologicznym w samolotach wąskokadłubowych, a szcze-
gólnie wzrostowi ich zasięgu i udźwigu, możemy przypuszczać, że 
w okresie kilku najbliższych lat wraz z przebudową flot przewoźni-
ków nastąpi zdecydowana decentralizacja przewozów. Wpływają na 
nią także wyczerpujące się możliwości operacyjne w największych 
portach lotniczych.
Kłopoty z utrzymaniem w produkcji największego samolotu pasa-
żerskiego – Airbus A380, o jakich coraz głośniej, wskazują, że kon-
cepcja przewozów przez wielkie terminale przesiadkowe może oka-
zać się schyłkowa, a koncepcja Boeinga polegająca na wprowadzaniu 
efektywnych samolotów z klasy B787 zdominuje rynek.
Rycina 3 pokazuje jak zamiany technologiczne, zwiększające 
udźwig dostępny dla przewozów „belly cargo”, wpływają na stop-
niowe zmniejszanie się liczby przewozów frachtowcami. Całkowita 
eliminacja przewozów samolotami typu „all cargo” nie będzie jednak 
możliwa, ponieważ istnieją grupy towarów, które można przewozić 
tylko takimi samolotami, a także towary, których gabaryty przewyż-
szają rozmiary ładowni samolotów pasażerskich, oraz takie, których 
kumulacja w jednorazowym przewozie przekracza zdolności prze-
wozowe samolotów pasażerskich.

Zmiany na rynku światowym
Rynek przewozów cargo podlega długookresowym fluktuacjom, 
zmianom sezonowym oraz bardzo szybko reaguje na pojawiające się 
zdarzenia jednorazowe takie jak strajki w portach morskich, zakłó-
cenia w oferowaniu przewozów morskich, katastrofy naturalne, czy 
nagłe zmiany popytu i podaży wynikające z awarii w fabrykach, czy 
braków w zaopatrzeniu.
Analizując rozwój biznesu przewozów lotniczych na świecie od 1980 
roku, należy wyróżnić cztery fazy. Pierwsza faza trwała do 2008 
roku – wzrost rynku był stabilny, utrzymywał się na poziomie około 
5% rocznie z niewielkimi spowolnieniami w latach 1989-1992 oraz 
w latach 1998-2000; kryzys lat 2008-2009 z kilkunastoprocento-
wym spadkiem; okres stagnacji w latach w latach 2010-2016, gdzie 
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Rycina 3. Ilość cargo lotniczego przewożonego 
frachtowcami i samolotami pasażerskimi

Źródło: Ascend, IATA



wzrosty oscylowały w okolicach 1% oraz ostatni, bardzo dobry dla 
cargo okres gwałtownych wzrostów na poziomie 11-12% rocznie. 
Fazy te dotyczą całego światowego rynku cargo. Rynki regional-
ne, w tym rynek europejski, różnią się nieco od ogólnoświatowych 
trendów, jednak z pewnymi odchyleniami wpisują się w światowy 
trend. Długookresowo przyjmuje się wzrost na poziomie 4,2% rocz-
nie. Wielkość tą potwierdza także firma Boeing w swoich badaniach 
i prognozach rozwoju rynku cargo lotniczego na najbliższe 20 lat. 
Natomiast Airbus proponuje nieco bardziej optymistyczny scena-
riusz, w którym wzrost wieloletni rynku wyniesie do 5% rocznie. 
W prognozach Stowarzyszenia Międzynarodowego Transportu Lotni-
czego (IATA) podkreśla się możliwość występowania dużych zmian 
na rynku w czasie, które związane są ze zmianami w koniunkturze 
gospodarczej.

Polski i europejski rynek cargo
Rynek cagro lotniczego w Polsce bardzo dynamiczne rośnie za 
sprawą prowadzonych od kilku lat przez narodowego przewoźnika 
działań w zakresie penetracji rynków sąsiadujących poprzez serwis 
drogowy RFS i wprowadzenie nowych samolotów (już 8 sztuk Boein-
gów 787-800, a wkrótce kolejne 787-900), które dają dodatkową po-
wierzchnię dla cargo. Na rozwój rynku wpłynęło również wejście do 
Polski Emirates, Qatar Airlines oraz w najbliższym czasie flyDubai. 
Duże znaczenie dla rozwoju rynku ma obecność Lufthansa Cargo, 
która przez systematyczną budowę i poprawę jakości usług w swojej 
sieci przewozów drogowych (RFS) ciągle jest u nas głównym konku-
rentem PLL LOT. Ponadprzeciętne wzrosty na rynku polskim wy-
nikają bardziej z przesunięcia rejestracji miejsca wylotu do portów 
polskich niż z organicznego wzrostu. W dalszym ciągu, pomimo 
odnotowanych ponad 20-procentowych wzrostów, polski rynek nie 
przekroczył jednoprocentowego udziału w europejskim rynku cargo.
Wielkość przewozów cargo lotniczego w krajach UE jest zróżnico-
wana. Podział na kraje „starej” Unii i Europy Centralnej jest więcej 
niż wyraźny, a dystans do wyrównania potencjałów ogromny. Dla 
przykładu można przytoczyć, pojawiające się w slangu specjalistów, 
pojęcie tzw. złotego trójkąta cargo zbudowanego na wierzchołkach 
portów lotniczych Frankfurt - Amsterdam – Paryż, gdzie generuje 
się prawie 60% całego europejskiego przewozu cargo lotniczego (każ-

dy z tych portów przeładowuje prawie 2 mln ton). Jeżeli „złoty trójkąt 
cargo” przekształcimy w „diament cargo”, dodając do tej konstrukcji 
Londyn, potencjał „diamentu cargo” będzie wynosił prawie 80% ryn-
ku europejskiego.

Możliwości rozwoju
Można zadać pytanie, dlaczego transport lotniczy w Polsce nie roz-
wija się równie szybko i dynamicznie jak na przykład transport 
drogowy, gdzie jesteśmy niekwestionowanym liderem na skalę eu-
ropejską. Wzrost przewozów o ponad 360%, do poziomu prawie 250 
mln ton od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wskazuje na 
to, że posiadamy duży potencjał w rozwoju biznesów logistycznych. 
Jednak w transporcie lotniczym, gdzie bariery wejścia zarówno 
admiracyjno-regulacyjne, finansowo-kapitałowe, jak i infrastruktu-
ralne muszą zostać pokonane, nie należymy do najlepszych. Wynik 
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Rycina 4. Wzrost i zmienność przewozów cargo lotnicze-
go od 1980 roku w RTK (Reveune Tonne Kilometer)

Źródło: IATA

Rycina 6. Transport międzynarodowy drogowy realizowany 
przez ciężarówki wybranych krajów UE (w tysiącach ton)

Źródło: Trans.Info

Rycina 5. Wielkość i zróżnicowanie przewozów cargo 
lotniczego krajach UE w tysiącach ton

Źródło: Eurostat



w przewozach lotniczych na polskim rynku, który w 2017 roku 
osiągnie poziom 0,14 mln ton (narodowy przewoźnik ma udział na 
poziomie 0,034 mln ton), musi być podstawą do dalszych projekcji 
dotyczących rozwoju rynku.
Porównanie możliwości rozwoju rynku z planowanym oferowaniem 
w okresie najbliższych 10 lat pokazuje obszar do zagospodarowania 
w wyniku powstania nowej infrastruktury i środków transportu oraz 
różnicę, jaka wystąpi pomiędzy wzrostem rynku a dostępnością prze-
strzeni ładunkowej. Założenia do analizy oferowania są następujące:
 ❙ oferowanie na samolotach szerokokadłubowych innych przewoź-

ników: obecnie 6, a docelowo 8 samolotów linii obcych;
 ❙ oferowanie na samolotach szerokokadłubowych LOT: obecnie 8, 

a docelowo 10 Boeingów 787-800 oraz 4, a w przyszłości 6, sa-
molotów Boeing 787-900;

 ❙ współczynnik załadunku to 50%, przy średniej światowej wg 
IATA 44%;

 ❙ do obliczenia oferowania – standardowa liczba palet przy śred-
niej wadze palety 1,9 t;

 ❙ przewozy na samolotach wąskokadłubowych skalkulowano na 
poziomie 18% całkowitej pojemności;

 ❙ nie uwzględniano pojemności dla przewozów drogowych cargo 
lotniczego (RFS), który w zakresie oferowania rządzi się prawa-
mi przewozów drogowych, a nie lotniczych.

W modelu tym kluczową rolę odrywają plany rozwoju narodowego 
przewoźnika. Aby podnieść rentowność, musi on dynamiczne rozwi-
jać sprzedaż cargo, która w podobnych liniach lotniczych przekracza 
pułap 8% całkowitego przychodu. Wprowadzanie nowych samolotów 
szerokokadłubowych ma w tym zakresie kluczowe znaczenie.
Oferowanie na samolotach według powyższych założeń osiągnie 
poziom 200 tys. ton rocznie w 2028 roku. Pod względem rozwoju 
rynku można przyjąć dwie koncepcje: optymistyczną, bazującą na 
obecnej sytuacji, gdzie wzrosty przekraczają 20% rocznie, w której 
(po skorygowaniu o perspektywę wieloletnią) potencjał wyniesie 
około 550 tys. ton oraz koncepcję realistyczną zakładającą średni 
wzrost o 6% rocznie, która daje potencjał docelowy na poziomie 400 
tys. ton. W obydwu przypadkach prognozowany wzrost rynku jest 
większy niż przyrost oferowania. W projekcji rozwoju uwzględniano 
udział regionalnych portów lotniczych. Warszawa obsługuje obecnie 
ok. 60% całego rynku. Zakładając, że w przyszłości zachowane zosta-
ną te proporcje, docelowy potencjał rynku będzie wynosił od 240 do 
330 tys. ton dla CPK w 2027 roku.

W najbliższym czasie trudno przewidzieć dalsze wzrosty udziału 
Warszawy w przewozach cargo. Związane jest to z wyczerpywaniem 
się możliwości operacyjnych obecnego terminala cargo. Mając na 
uwadze fakt, że za 10 lat operacje lotnicze, a w tym cargo, zostaną 
przeniesione do CPK, inwestycje w nową infrastrukturę będą nieuza-
sadnione. Natomiast zwiększenie przeładunków może spowodować 
spadek jakości obsługi, który może przełożyć się na decyzje klien-
tów. W związku z tym w okresie najbliższych 6-8 lat należy spo-
dziewać się zwiększenia udziału portów regionalnych w przewozach 
cargo w Polsce.
Z pewnością nowe transkontynentalne kierunki z Polski wygenerują 
dodatkowy potencjał w przewozach cargo. Mając jednak na uwa-
dze, że rynek północnoamerykański oraz dalekowschodni stanowią 
ponad 75% całości i są już obsługiwane z Warszawy, oczekiwanie 
wzrostów na nowych rynkach o wolumenie porównywalnym do do-
tychczasowych największych rynków wydaje się błędne.
Powyższa sytuacja, przy powiązaniu rynków cargo w Europie siatką 
przewozów drogowych, będzie w dalszym ciągu wykorzystywana 
przez przewoźników lotniczych do dywersyfikacji obszarów zasila-
nia, a przez spedytorów do optymalizacji stawek frachtowych. Aby 
wykorzystać pojawiąjący się potencjał, konieczne jest również, 
aby przy planowaniu rozwoju siatki uwzględniano potrzeby cargo. 
Rynek, który rośnie szybciej niż oferowanie na samolotach, wymu-
si dalszy rozwój przewozów RFS, które nie muszą być powiązane 
z CPK. W przypadku wyboru terminala załadunkowego dla RFS 
czynnikiem decydującym jest cena i jakość usług handlingowych. 
Obecnie Wrocław, Łódź i Katowice są liderami na rynku przewozów 
RFS i nawet po oddaniu nowych terminali cargo w CPK pozostanie 
potencjał, który będzie zasilał przewozy RFS. Jedynie w przypadku 
załamania i wzrostów poniżej 3% może się okazać, że przyrost ofero-
wania równoważy wzrost rynku. ■
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Źródło: Obliczenia własne

Rycina 7. Projekcja rozwoju cargo i oferowania cargo na 
samolotach pasażerskich w Polsce do 2027 roku

 ❙ Cargo lotnicze ma duże znaczenie dla bilansowania przychodów 
linii lotniczych, a jego dostępność jednym z czynników wzrostu 
gospodarczego.

 ❙ Nowy port lotniczy da miejsce większej liczbie samolotów szero-
kokadłubowych, co przyczyni się do rozwoju przewozów cargo.

 ❙ Możliwe jest wejście na polski rynek nowych linii lotniczych, które 
będą dostrzegać potencjał rynku polskiego.

 ❙ Powstanie CPK nie będzie miało większego wpływu na zakres 
przewozów drogowych cargo lotniczego.

 ❙ Ważnym wskaźnikiem dla rozwoju będzie koszt przeładowania ki-
lograma cargo wynikający z kosztów inwestycji w infrastrukturę 
cargo oraz jakość usług handlingowych.

 ❙ Więcej polaczeń dalekodystansowych stworzy większy rynek dla 
przewozów transkontynentalnych.

 ❙ Przyszłość CPK, również w zakresie cargo, jest powiązana ze sku-
teczną strategią rozwoju LOT Cargo i agentów handlingowych.

 ❙ Nawet przy optymistycznych założeniach dotyczących rozwoju flo-
ty PLL LOT, wzrost rynku będzie szybszy od wzrostu oferowania, 
co w dalszym ciągu pozostawi miejsce dla rozwoju RFS.

 ❙ Przy potencjalnie wysokich kosztach handlingu (nowa infrastruk-
tura) przewozy RFS cargo lotniczego będą lokować się poza CPK.



Prognoza wzrostu handlu światowego
Światowa gospodarka wykazała oznaki stabilnego ożywienia, po 
znaczącej niepewności w 2016 r. Jak wskazują statystyki CPB, 
handel wzrósł o około 2,5% do października 2017 r. Tymczasem 
we wrześniu 2017 r. Światowa Organizacja Handlu prognozowała 
wzrost handlu na poziomie 3,6% w wyniku gwałtownego przyspie-
szenia globalnego handlu w pierwszej połowie roku. Z powodu 
trwających w 2018 r. napięć geopolitycznych, ryzyka protekcjoni-
zmu oraz klęsk żywiołowych Światowa Organizacja Handlu prze-
strzega przed zbyt optymistycznymi prognozami na ten rok, spo-
dziewając się wzrostu handlu światowego na poziomie 3,2%.

Sektor żeglugi musi być bardziej wydajny
Światowy handel morski wzrósł o 2,6% w 2016 r. Wraz z rozwojem 
branży prognozowany jest skumulowany roczny wskaźnik wzro-
stu na poziomie 3,2% w latach 2017-2022. Silny popyt jest jednak 
zrównoważony przez stale rosnący potencjał przewozowy, który 
osiągnął w 2017 r. 1,86 mld DWT (dead-weight tons). Stały spadek 
liczby zamówień na nowe statki i pozytywne prognozy co do wzro-
stu rynku powinny jednak wymuszać stopniowe zmniejszenie nad-
wyżek potencjału przewozowego i poprawić jego wykorzystanie.
Producenci towarów konsumpcyjnych i firm naftowych wywierają 
presję na swoich dostawców – w tym na dostawców usług transpor-
towych – w celu zapewnienia wyższego poziomu usług i zmniej-
szenia kosztów. Aby to osiągnąć, warto być większą organizacją 
i mieć możliwość obsługi klienta w wielu lokalizacjach.
- Rynek oczekuje, aby sektor żeglugi stał się bardziej wydajny. 
Ograniczenie budowy nowych statków oraz większa skala złomo-

wania starej floty tzw. ekonomia współdzielenia (shared economy), 
fuzje i przejęcia czy też ustanawianie strategicznych aliansów, wy-
dają się być rozwiązaniami problemów rynku żeglugowego. Aby 
zachować konkurencyjność, firma musi skoncentrować się na po-
prawie wykorzystania aktywów, a także na redukcji kosztów i po-
prawie marż. Konsolidacja wydaje się być sposobem, w jaki firma 
może osiągnąć oba te cele. Bardzo ciekawą inicjatywą na poprawę 
efektywności wykorzystania aktywów morskich w Polsce jest pro-
pozycja utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, skupia-
jącego cały łańcuch wartości aktywów zaangażowanych w branżę 
morską w Polsce (porty, stocznie, armatorzy). Pozwoli to na bar-
dziej efektywne planowanie, a także przeciwdziałanie cyklom 
koniunkturalnym – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale 
audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, 
spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

Rynek lotniczy w obliczu zmian
Rynek europejski stoi obecnie w obliczu poważnych zmian, także 
regulacyjnych w związku z toczącymi się negocjacjami dotyczą-
cymi wycofania się Wielkiej Brytanii z UE, możliwym wprowa-
dzeniem zmian regulacyjnych w odniesieniu do przewoźników 
z krajów trzecich oraz coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem 
europejskich linii lotniczych, który postawił wielu przewoźników 
przed koniecznością sprzedaży lub spowodował gwałtowne znik-
nięcie z rynku wielu linii lotniczych.
Tempo rozwoju technologii zapewnia branży możliwości dalszego 
udoskonalania oferty usług oraz działalności. To powinno umoż-
liwić podróżowanie z większą wygodą i niższym kosztem. Presja 

W dobie cyfryzacji przepływ danych i informacji generuje obecnie większą wartość ekonomiczną niż globalny handel 
dobrami fizycznymi. Jak wynika z VIII edycji raportu KPMG International „Transport tracker. Global transport – market 
trends and views”, duże wyzwanie w dalszym ciągu stoi przed firmami z sektora logistyki, które muszą reagować na 
wymagania cyfrowych konsumentów, tak jak to robią sprzedawcy internetowi. W okresie od 2010 do 2017 r. zreali-
zowali oni ponad trzy razy więcej inwestycji niż 10 wiodących firm logistycznych i ponad siedem razy więcej niż 10 
kluczowych firm transportowych.

Zmiany w branży TSL
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odczuwana przez europejskie linie lotnicze została spotęgowana 
przez konkurencję ze strony tanich przewoźników, którzy stali się 
bardzo popularni, odpowiadając za 48% udział w przewozach pasa-
żerskich na rynku Unii Europejskiej w 2015 r.
- Wysoce konkurencyjne linie lotnicze na Bliskim Wschodzie 
i w Azji nadal rzucają wyzwanie europejskim przewoźnikom i lot-
niskom. Jest to spowodowane pewnymi korzyściami, jakie mają ci 
przewoźnicy, na przykład dynamiczny wzrost rynków wschodzą-
cych i ruchu powiązanego. Czynniki te zostały wsparte przez spore 
inwestycje w infrastrukturę oraz flotę nowoczesnych samolotów – 
mówi Wojciech Drzymała.

Wygoda w procesie dostawy
Rosnące wymagania klientów związane z otrzymywaniem przesy-
łek powodują, iż firmy logistyczne muszą spełnić wysokie standar-
dy w odpowiedzi na coraz większe wymagania swoich klientów. 
Z perspektywy sprzedawców detalicznych szybkość dostawy nadal 
ma kluczowe znaczenie, ponieważ konsumenci mogą zrezygnować 
z zakupu, jeśli dostawa będzie trwała zbyt długo. Prowadzi to do 

rozwijania nowych opcji dostawy i modeli procesów biznesowych. 
Należy jednak pamiętać, że konsumenci nadal wolą niskokosztowe 
modele dostawy z możliwością bezproblemowego zwrotu zakupio-
nych towarów.

Potęga przełomowych technologii
Koncepcja Hyperloop nabrała niezwykłego rozmachu w ciągu czterech 
lat. Obecnie istnieje wiele start-upów, które pracują nad wprowadze-
niem przełomowych innowacji w życie. Prawdopodobnie w najbliż-
szym czasie interakcje z transportem ulegną zmianie w wyniku au-
tonomicznych pojazdów (AV), infrastruktury z włączoną technologią, 
a także coraz szerszego wykorzystania Internetu Rzeczy (IoT).
Wiele firm, zarówno nowych, jak i uznanych, dokonuje szybkich 
postępów w kierunku produkcji autonomicznych pojazdów. Można 
powiedzieć, że obecnie znajdujemy się na krawędzi ich powszech-
nego użycia. Koncepcja Hyperloop wyraźnie wpisuje się w tę zmia-
nę paradygmatu i wydaje się, że czas jej rozwoju może być właści-
wy – mówi Wojciech Drzymała z KPMG w Polsce.

 ■ Oprac. KW

- Rynek oczekuje, aby sektor żeglugi stał się bardziej wydajny. Ograniczenie 
budowy nowych statków oraz większa skala złomowania starej floty, fuzje 
i przejęcia czy też ustanawianie strategicznych aliansów, wydają się być 
rozwiązaniami problemów rynku żeglugowego.
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Na rynku pojawia się coraz 
więcej rozwiązań IT. Które trendy 
uważa Pan za najważniejsze 
dla spedycji i logistyki?  
Firmy oferujące rozwiązania IT dla logistyki 
bardzo dynamicznie rosną. Główne kierunki to 
giełdy transportowe, rozwiązania IT dla auto-
matyzacji operacji logistycznych i cyfryzacja 
maszyn oraz sprzętu do obsługi ładunków na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw. Widzę też 
ewolucję techniczną w strefie komunikacji po-
między zleceniodawcami a dostawcami, ale ten 
temat dotyczy nie tylko logistyki – jest to ogólny 
trend w komunikacji biznesowej.
Jak ocenia Pan rozwój giełd 
transportowych?
Ewoluują od zwykłych platform oferujących ła-
dunki i pojazdy do aktywnych uczestników pro-
cesu. Ich serwis ciągle usprawnia się i poszerza, 
automatyzuje się układanie tras, rozliczenia 
finansowe… Niektóre rozwijają organizację prze-
wozów jako nowy kierunek działalności, a duzi 
operatorzy logistyczni kupują i rozwijają własne 
giełdy transportowe.
Wszystkie giełdy agresywnie promują się na 
rynku, dążąc do tego, aby jak najszybciej stwo-
rzyć największą bazę zleceniodawców i przewoź-
ników, co pozwoli im wzmocnić pozycję. Tylko 
nieliczne posiadają istotne przewagi konkuren-
cyjne, rozwijając ofertę pakietu ładunków wraz 
z automatyzacją układania trasy, czy oferując 
dobre warunki z punktu widzenia gwarancji fi-
nansowych. 
Giełdy transportowe mają wpływ na rynek w tych 
regionach, gdzie działają z wykorzystaniem swo-
jej pełnej funkcjonalności – najczęściej wewnątrz 
jednego kraju oraz na poszczególnych kierun-
kach transportów międzynarodowych. Ich rozwój 
odbywa się etapowo: wraz z uruchomieniem re-
gionalnych oddziałów znaczenie giełdy w nowym 
regionie zaczyna wzrastać – od zwykłej platfor-
my przetargowej bez specjalnych „dodatków” 
i atutów do pełnowartościowego partnera serwi-
sowego. 
Myślę, że w najbliższym czasie żadna z giełd nie 
osiągnie nowego poziomu z oferowaniem pełnego 
wachlarza swoich możliwości. Dla dużych giełd 
transportowych wejście na rynki krajów EaWG 
[Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza] nie jest 
priorytetem. Rynek europejski jest o wiele bar-
dziej pojemny oraz wygodny z punktu widzenia 
rozwoju firmy, a rozwijanie kierunku wschodnie-
go jest ograniczone deficytem specjalistów i eks-
pertów, którzy mogliby poprowadzić te projekty 
w krajach EaWG i Azji.
Kolejnym trendem, który Pan 
wymienił, były rozwiązania IT dla 
automatyzacji operacji logistycznych. 
Działalność spedytora międzynarodowego, or-
ganizującego przewozy wszystkimi rodzajami 

transportu, składa się z wielu złożonych proce-
sów. Właśnie dlatego na rynku nie ma jednego 
rozwiązania w zakresie automatyzacji operacji 
logistycznych, które sprostałoby oczekiwaniom 
znacznej liczby graczy rynkowych. Duże per-
spektywy są przed rozwiązaniami niszowymi, 
które automatyzują poszczególne ogniwa proce-
sów logistycznych. 
Samodzielne stworzenie automatyzacji wszyst-
kich procesów jest niezwykle trudnym zada-
niem. Z moich rozmów z przedstawicielami du-
żych europejskich firm logistycznych wynika, że 
wszyscy myślą o zakupie niszowych rozwiązań IT 
z integracją do jednolitego systemu. 
Bardzo spodobało nam się ostatnio oprogramo-
wanie, które dosyć dobrze odpowiada naszym 
procesom przewozu ładunków częściowych (i nie 
tylko). Zawiera ono również blok CRM. Produkt 
przedstawiany jest jako kompleksowe rozwią-
zanie w zakresie automatyzacji, ale już wiem, 
że jego CRM nam nie pasuje. Jeśli skorzystamy 
z tego oprogramowania do automatyzacji trans-
portów, będziemy musieli wdrożyć rozwiązanie 
CRM od innego dostawcy. Firmy z branży IT 
bardzo dobrze rozumieją tę sytuację i w swoich 
rozwiązaniach przechodzą na wspólne uniwer-
salne protokoły komunikacyjne, pozwalające na 
integrację różnych systemów.
Reasumując, strefa rozwiązań IT w logistyce 
podąża drogą, na której za pomocą oferowanych 
produktów będzie można tworzyć własne platfor-
my do współpracy ze zleceniodawcami i przewoź-
nikami, integrować się z systemami informatycz-
nymi swoich kontrahentów i z działającymi na 
rynku giełdami transportowymi.
Jako trzeci kierunek wskazał Pan 
cyfryzację maszyn i sprzętu. 
Rozwój nauki i techniki prowadzi do tego, że 
nowe wynalazki zaczynają być aktywnie wdraża-
ne również w trakcie kompletowania sprzętu logi-
stycznego. „Inteligentne” kontenery i naczepy są 
wyposażane w czujniki, które mierzą parametry 
środowiska zewnętrznego oraz ładunku, sczytują 
informacje z otoczenia. Wraz z rzeczywistą po-
prawą właściwości użytkowych towarów i usług, 
jest w tym procesie również trochę „hałasu mar-
ketingowego”. Marketing wymaga pojawienia się 
nowinek, w celu promocji towaru. To stymuluje 
zmianę popytu. Zleceniodawcy i nabywcy włą-
czają niektóre nowinki „wypromowane” przez 
producentów do wykazów ważnych kryteriów 
podczas zakupu towarów i usług. I jeśli naczepa 
pod względem jakichś parametrów technicznych 
przegrywa z konkurencyjną, to firmie będzie 
trudniej ją sprzedać, mimo iż nowa „sztuczka 
techniczna” w obecnych realiach nie do końca 
ma zastosowanie. 
A na czym polega wspomniana 
ewolucja w obszarze komunikacji 
pomiędzy zleceniodawcami 
a dostawcami?
W wielu przedsiębiorstwach zmieniają się po-
kolenia, przychodzą młodzi pracownicy, którzy 
inaczej oceniają zakup usług logistycznych. Bio-
rą pod uwagę inne kryteria. W uproszczeniu, dla 

O jednym z najbardziej 
widocznych trendów na rynku 
usług logistycznych – szybkim 
rozwoju obszaru rozwiązań IT dla 
spedycji i logistyki oraz zmianach, 
jakie przyniesie, z Władimirem 
Karaczunem, kierownikiem 
Departamentu Ładunków 
Częściowych Grupy TELS, która 
oferuje kompleksowe usługi 
przewozów międzynarodowych 
wszystkimi rodzajami transportu, 
rozmawia Marcin Wydrzycki.
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takiego młodego człowieka dobry dostawca to nie 
tylko niezawodny przewoźnik, ale również faj-
na „apka” na smartfonie. A proces zamówienia 
transportu to dla niego aplikacja z przyciskiem 
„Zamów transport”, minimalną komunikacją 
w sprawie transakcji, śledzeniem online oraz 
zautomatyzowanym raportem na temat wyników.
Dyrektorzy HR dużych firm aktywnie dyskutują 
o tym, jak budować stosunki z pracownikami 
z pokolenia Y, dbać o ich lojalność i efektyw-
ność jednocześnie. Pokolenie to komunikuje się 
w inny sposób i dla pozyskania i utrzymania 
takich pracowników należy tworzyć środowisko 
komunikacyjne, do którego są przyzwyczajeni. 
W logistyce pojawiły się sieci neuronowe, które 
uczestniczą w budowaniu optymalnych łańcu-
chów dostaw, prognozują poziom stawek, anali-
zują informacje w przestrzeni globalnej. Zrobo-
tyzowane technologie potrafią już odczytywać 
wchodzące informacje w dowolnym formacie 
(tekst, głos, obraz), opracowywać je i sporządzać 
oferty dla nabywców. Jednak, ogólnie rzecz bio-
rąc, biznes jeszcze nie do końca rozumie, jak te 
technologie można wykorzystać w procesach pro-
dukcyjnych i logistycznych.
Jak więc będzie wyglądała 
spedycja za kilka lat? 
Na pewno wszystko, co dzieje się obecnie w dzie-
dzinie automatyzacji logistyki, za kilka lat dopro-
wadzi do wysokiej transparentności w kształto-
waniu się cen. Dla firm spedycyjnych będzie to 
oznaczało brak możliwości ustalania marż na 
dotychczasowym poziomie.
Tendencja do automatyzacji polega na transpa-
rentności: począwszy od ustalania potrzeb klien-
ta po rozładunek w miejscu przeznaczenia. Przej-
rzystość ofert będzie wzmacniać konkurencję 
i w konsekwencji doprowadzi do obniżenia sta-
wek. Widać to już po rynku unijnym: rentowność 
przewozów jest tu o wiele niższa, niż na liniach 
Europa – WNP. Strategia sukcesu operatora logi-
stycznego w UE polega na wypracowaniu zysku 
dzięki dużym wolumenom transportów o niskiej 
rentowności: potwierdzać dziesiątki i setki tysię-
cy transportów z marżą 10-50 euro na każdym 
i właśnie na tym zarabiać. Na pierwszy rzut oka 
nie wydaje się, że jest to opłacalne, ale biorąc pod 
uwagę nadwyżkę ofert ładunków i brak barier ad-
ministracyjnych, rynek unijny dla wielu europej-
skich firm jest bardziej atrakcyjny niż kierunek 
wschodni.
Ta tendencja będzie coraz bardziej widoczna rów-
nież na liniach Europa – WNP. Jeśli firmy spe-
dycyjne chcą być nich konkurencyjne, już teraz 
powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, jak za 
pomocą inteligentnych technologii zorganizować 
działalność, aby mimo niskiej rentowności po-
szczególnych transakcji, podnosić łączny obrót 
i zysk firmy.
Czy tylko tak operatorzy zachowają 
swoją konkurencyjność?
Istnieje możliwość przesuwania się z działalno-
ścią coraz dalej na Wschód, na rynki Uzbekista-
nu, Kirgistanu, Tadżykistanu czy Azerbejdżanu, 
gdzie z uwagi na opóźnienie w rozwoju gospodar-

czym i brak transparentności ustalania cen nadal 
istnieje możliwość ustalania wysokiej marży.
Kolejnym opłacalnym segmentem jest logistyka 
projektowa oraz przewozy kontraktowe na wie-
lu kierunkach: wszędzie tam, gdzie wykonawca 
logistyczny przyjmuje na siebie rozwiązywa-
nie większego zakresu zadań, stając się ważną 
częścią logistycznego łańcucha zleceniodawcy. 
Operator może jeździć „w minus” na jednym 
kierunku, jednocześnie mając większy „plus” na 
innym kierunku. Świadcząc poza transportem 
również usługi towarzyszące (doradztwo, wspar-
cie w zakresie dokumentów i odpraw celnych, 
planowanie stanów magazynowych itp.), operator 
może osiągać oczekiwany łączny zysk. Ważnym 
warunkiem jest wysoka optymalizacja procesów 
biznesowych operatora i możliwość integracji 
z procesami zleceniodawcy oraz doświadcze-
nie, dzięki któremu zleceniodawca będzie mógł 
optymalizować wydatki na logistykę i zapewnić 
wysoką efektywność współpracy na wszystkich 
kierunkach.
Czyli rynek logistyczny będzie 
„rozwarstwiał się” na segment 
standardowych przewozów o niskiej 
rentowności i wysokiej konkurencji 
oraz segment logistyki kontraktowej 
z dużymi budżetami logistycznymi?
Mniej więcej właśnie tak. I firmom spedycyjnym 
na naszym rynku nie pozostało tak wiele czasu 
na zastanowienie się, w jaki sposób będą one 
utrzymywać swoją konkurencyjność w szybko 
zmieniających się warunkach. Sprzedaż będzie 
coraz widoczniej dzieliła się na: spełnianie „zwy-
kłych” wymagań w zakresie transportów, które 
sprzedawać będą mogły roboty i serwisy infor-
macyjne oraz na projekty i indywidualne rozwią-
zania logistyczne, które mogą być sprzedawane 
tylko przez ekspertów z wysokim poziomem 
kompetencji oraz wieloletnim doświadczeniem. 
Wzrośnie rola przetargów oraz platform przetar-
gowych, a wraz z tym zapotrzebowanie na wy-
kwalifikowanych specjalistów.
Automatyzacja komunikacji staje się konieczna 
również ze względu na to, że jak wspomniałem, 

dorasta nowe pokolenie nabywców i handlowców, 
dla których narzędziami komunikacyjnymi nie 
są telefony, maile, korporacyjne strony interne-
towe, ale sieci neuronowe oraz czatboty, które 
same mogą prowadzić komunikację z odbiorcami 
usług transportowo-logistycznych, sporządzać 
wstępne oferty, prowadzić konwersacje w komu-
nikatorach. Brak integracji firmy z globalną prze-
strzenią informacyjną będzie oznaczał, że taka 
firma dla wielu uczestników rynku po prostu nie 
będzie istniała.
Pokolenie Y zmienia także politykę 
kadrową w wielu firmach. 
Branża logistyczna i transportowa na rynkach 
krajów WNP daje młodym ludziom możliwości 
profesjonalnego rozwoju i wyższe zarobki, dlate-
go tam pracodawcy mają istotną przewagę w po-
zyskiwaniu ich do pracy. W rozwiniętych krajach 
europejskich sytuacja jest odmienna – branża 
logistyczna nie wyróżnia się w żaden sposób. Py-
tanie jest następujące: jak przyciągnąć ludzi do 
logistyki? Logiczną decyzją jest dostosowanie się 
przez uruchamianie specjalnych aplikacji, organi-
zację środowiska komunikacyjnego komfortowego 
dla młodzieży, czy współpraca z uniwersytetami, 
gdzie firmy mogą szukać wśród studentów swoich 
przyszłych ekspertów.
Działacie na terenie krajów WNP, 
ale również w Wielkiej Brytanii, 
Polsce i Czechach. Czy rozwiązania 
IT, o których rozmawialiśmy, są 
popularne na wschodzie Europy?
Duże i średnie firmy spedycyjne krajów WNP, 
działające na rynku międzynarodowym, nie 
unikną tendencji europejskich i, jak one same 
to określają, Logistyki 4.0. Szybkość rozwoju 
technologii IT jest tak wysoka, że pozostało nam 
zaledwie kilka lat na modernizację swojej dzia-
łalności. Sprawa polega nie tylko na zmianach 
„kosmetycznych” i automatyzacji poszczegól-
nych procesów biznesowych – konkurencyjność 
technologiczna możliwa jest tylko w przypadku 
kompleksowej modernizacji firm i to właśnie ona 
stanie się kluczowym czynnikiem sukcesu w Lo-
gistyce 4.0. ■
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Pociągi kontenerowe z Chin Nowym Jedwabnym Szlakiem jeżdżą 
do Europy dwoma trasami, główna nazywana Trasą nr 1 wie-

dzie przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, trasa druga omija Mongo-
lię i prowadzi przez Rosję i Białoruś. Mamy więc dwie bramy wyj-
ściowe z Chin: przez Kazachstan (Dostyk i Khorgos) - Trasa nr 1 
i przez Rosję (Zabajkalsk) oraz póki co, jedną bramę wejściową do 
Europy – Brześć/Małaszewicze. Występują jeszcze inne połącze-
nia np. przez Mongolię i Rosję, ale używane są sporadycznie. We 
wszystkich trzech bramach wymagany jest przeładunek kontene-
rów, wagonów z uwagi na szerszy rozstaw torów, jaki występuje na 
terenach Rosji i byłego Związku Radzieckiego. Krąży wiele aneg-
dot dotyczących przyczyn powstania szerszego rozstawu torów, ale 
prawdziwy powód jest prozaiczny. Szerszy o 8,9 cm rozstaw zwią-
zany jest z obronnością – miał spowolnić ewentualny ruch wojsk 
nacierających na Rosję.

Rozwój NJS
Plany rozwoju Trasy nr 1, jakie przedstawił pod koniec 2017 roku 
Kanat Ałpysbajew, prezes Kolei Kazachstańskich, są imponujące. 
Trasą tą w 2014 roku przewieziono zaledwie 13 000 TEU (TEU 

to ekwiwalent 20-stopowego kontenera), a w roku 2017 przewie-
ziono już 200 000 TEU. W 2020 roku Trasą nr 1 ma przejechać 
800 000 TEU. Żeby uświadomić sobie skalę wzrostu przewozów 
przez Kazachstan w ciągu dwóch lat, wystarczy powiedzieć, że aby 
przewieźć 200 000 TEU trasą w ciągu doby musi przejechać około 
8 pociągów. Wzrost, o którym mówił Ałpysbajew, oznacza około 32 
pociągów wjeżdżających do Polski na dobę, pociągów jadących tyl-
ko Trasą nr 1 i pociągów tylko z kontenerami. Warto sobie postawić 
pytanie, czy polska strona będzie gotowa na przyjęcie i obsłużenie 
tak dużej liczby pociągów. Tym bardziej, że rozwijać się będą rów-
nież pozostałe połączenia między Chinami a Europą.
Rząd chiński jest otwarty na wspólne inwestycje mające na celu 
udrożnienie i skrócenie czasu przejazdu Nowym Jedwabnym Szla-
kiem. Przykładem tego jest ogromna inwestycja chińsko-kazach-
ska w Khorgos, gdzie powstał największy w Azji suchy port prze-
ładunkowy. Sześć torów (2 szerokie i 4 normalne) i trzy 42-tonowe 
suwnice pozwalają na jednoczesny przeładunek trzech pociągów 
kontenerowych. Nowoczesny terminal kontenerowy pozwoli na 
spełnienie planów szybkiego rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku.

Ceny a serwis
Chiny kolejowe to już nie tylko przesyłki całokontenerowe (FCL). 
Coraz więcej operatorów oferuje transport przesyłek drobnico-
wych, czy raczej przesyłek mniejszych niż całokontenerowe (LCL). 
Przesyłki drobnicowe transportowane są pociągami, które wyjeż-
dżają z czterech terminali: z Zhengzhou, Wuhan, Xi’an i Chengdu. 
Cena za przesyłkę uzależniona jest od tego, z którego terminalu 
jest wysyłana, ponieważ różne prowincje w różnym stopniu dofi-
nansowują pociągi jadące na Zachód. Jednak często wysokie do-
finansowanie, czyli niskie ceny za przewóz, mogą być sygnałem 
informującym o stanie funkcjonowania połączenia kolejowego. 
Oznacza to, że serwis jest gorszy niż oferowany przez połączenia 
finansowane w mniejszym stopniu. Gorszy serwis wiąże się z rzad-
szymi wyjazdami kontenerów drobnicowych (np. raz lub dwa razy 
w tygodniu) oraz mniejszym znaczeniem pociągu, co może powo-

 ■Marek Pomian-Biesiekierski

Pociągi kontenerowe z Chin są już faktem. Codziennie do Małaszewicz na granicy polsko-białoruskiej przyjeżdża kilka 
składów z kontenerami z Państwa Środka. W większości są to kontenery 40-stopowe HQ. Pociąg jedzie do Polski 
około 2 tygodni. Chińczycy chcą skrócić czas przejazdu do 10, a nawet do 8 dni. Czy im się uda? Zobaczymy.

Transport Nowym 
Jedwabnym Szlakiem

Cena za przesyłkę uzależniona jest od 
tego, z którego terminalu jest wysyłana, 
ponieważ różne prowincje w różnym 
stopniu dofinansowują pociągi jadące  
na Zachód.

Fot. KZTE-Khorgos Gateway
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dować dłuższy czas tranzytu. Przykładem takiego działania może 
być uruchomione w zeszłym roku połączenie z Chengdu. Prowin-
cji Syczuan bardzo zależało na uruchomieniu nowego połączenia 
z Europą, w związku z tym znacznie dofinansowała pociągi jadące 
z Chengdu. Wpłynęło to na niskie ceny zarówno dla przesyłek 
całokontenerowych, jak i drobnicowych. Z drugiej strony wyjaz-
dy drobnicowe były oferowane jedynie raz w tygodniu, a pociągi 
z Chengdu musiały ustępować pierwszeństwa na trasie pociągom 
z Zhengzhou czy Wuhan. 

Czas transportu
Przesyłki drobnicowe muszą spędzić na chińskim terminalu 
przed wyjazdem cztery dni. W tym czasie weryfikowana jest ich 
waga i objętość, przygotowywane są dokumenty transportowe, 
dokonywana jest odprawa eksportowa, a także załadunek do 
kontenera. Drobnica przyjeżdża do Małaszewicz po około dwóch 
tygodniach od wyjazdu z Chin. W Małaszewiczach pociąg jest 
rozładowywany. Większość kontenerów trafia na samochodowe 
podwozia kontenerowe. Tworzone są również pociągi bloko-
we dla tych, którzy regularnie transportują dużo kontenerów. 
Są one przewożone do terminali kontenerowych w głębi kraju. 
Kontenery drobnicowe trafiają do magazynów, gdzie poddane są 
dekonsolidacji, a towar sprawdzany jest pod kątem ilościowym 
i jakościowym. Stąd już po odprawie trafia do odbiorców. Podróż 
przesyłki drobnicowej z Chin do Polski trwa zatem około 22-24 
dni, wliczając w to dowóz do terminalu w Chinach, czas spędzo-
ny w chińskim terminalu, przywóz do Polski oraz odprawę i do-
stawę do odbiorcy. Trzeba pamiętać, że z uwagi na ograniczoną 
powierzchnię przesyłki są piętrowane, zatem nadawca powinien 
je odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 

Święta
Krótki czas przewozu powoduje, że święta chińskie, szczególnie 
te długo i hucznie obchodzone, wpływają na transport kolejowy 
bardziej niż na morski. Kalendarz chiński oparty jest na roku 
księżycowym, w związku z tym wiele świąt jest ruchomych. 
W lutym rozpoczął się chiński nowy rok. Chińczycy spędza-
ją Nowy Rok bardzo rodzinnie – to ich najważniejsze święto. 
Wszyscy starają się dojechać przed jego rozpoczęciem do swoich 
domów rodzinnych. W związku z migracją świąteczną zakłady 
pracy zamknięte są przez tydzień. W tym roku chiński nowy rok 
przypadł na dni od 15 do 21 lutego. Dla wielu Chińczyków świę-
towanie Nowego Roku kończy Festiwal Latarni, który odbył się  
2 marca. Zatem niektóre firmy zamknięte były przez okres dwóch 
tygodni. Drugim świętem, które trwa długo, jest Święto Narodo-
we. W tym roku przypada ono na okres od 1 do 7 października. 
Urzędy i zakłady pracy, a także giełda są w tym czasie zamknię-
te. Planując import, warto wziąć pod uwagę to, iż bezpośrednio 
przed i po każdych świętach, a tych długo i hucznie obchodzo-
nych w szczególności, występuje zwiększone zapotrzebowanie 
zarówno na miejsce w kontenerach drobnicowych, jak i na same 
kontenery. ■

Fot. KZTE-Khorgos Gateway
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Lista świąt chińskich w 2018 roku
 ❚ 15-21.02.2018 – Chiński Nowy Rok 
Jest największym i najhuczniej obchodzonym świętem w Chinach. 
Zamknięte są urzędy, banki i firmy. Kończy się Festiwalem Latarni 
2.03.2018.

 ❚ 5-07.04.2018 – Święto Zmarłych Qingming 
Tradycyjne święto. W tym czasie zamknięte są urzędy i banki. Przed 
świętem Quingming sprząta się groby, potem Chińczycy spotykają się 
całymi rodzinami, by wspominać zmarłych.

 ❚ 29.04-01.05.2018 – Święto Pracy 
To odpowiednik naszej „majówki”. W tym czasie wiele firm jest 
zamkniętych.

 ❚ 16-18.06.2018 – Święto Smoczych Łodzi 
Święto związane z legendą o pisarzu Qu Yuan, który w proteście prze-
ciwko korupcji i niesprawiedliwości rzucił się w nurt rzeki Miluo. 
W czasie tego święta w Chinach rozgrywane są wyścigi Smoczych 
Łodzi.

 ❚ 22-24.09.2018 – Święto Środka Jesieni 
Święto wywodzi się z obrzędów rolniczych i kultu księżyca. W czasie 
tego święta Chińczycy pieką ogromne ilości ciasteczek księżycowych, 
które są symbolem tego święta.

 ❚ 1-7.10.2018 – Święto Narodowe 
Święto Narodowe upamiętniające proklamację Chińskiej Republiki 
Ludowej przez Mao Zedonga w 1949 roku.

Lista i krótki opis świąt przygotowana w oparciu o stronę www.chinskiraport.pl

Przesyłki drobnicowe muszą spędzić na 
chińskim terminalu przed wyjazdem 
cztery dni. W tym czasie weryfikowana 
jest ich waga i objętość, przygotowywane 
są dokumenty transportowe, dokonywana 
jest odprawa eksportowa, a także 
załadunek do kontenera. 



Choć sama idea OBOR (One Belt One Road) 
zakłada budowę megahubu w okolicach 

Łodzi, w praktyce to Warszawa stała się klu-
czowym punktem łączącym Chiny z pozostały-
mi miastami Europy Środkowej i Zachodniej. 
Szczególne znaczenie Warszawy widoczne 
jest w obsłudze ładunków drobnicowych (Less 
Then Container Load, LCL). Przyglądając się 
bliżej dostępnym na rynku ofertom połączeń, 
nie sposób nie zauważyć, że zdecydowana 
większość obejmuje Warszawę.

Dlaczego Warszawa?
W ostatnich latach kontenerowe połączenia 
kolejowe z Dalekiego Wschodu stały się jed-
ną z głównych opcji w procesie planowania 
transportu. Popularyzacja tego rozwiązania 
przyczyniła się do wzrostu świadomości oraz 
oczekiwań klientów. Bezpośrednim ich skut-
kiem było pojawienie się na rynku kolejowych 
transportów drobnicowych.
W tą tendencję idealnie wpasowała się Warsza-
wa, jako jedno z głównych centrów logistycz-
nych w Polsce. Dostępność infrastruktury oraz 
rozbudowanej sieci magazynów dekonsolidacyj-
nych pozwoliła na szybkie dopasowanie oferty 
do oczekiwań klientów. Nie bez znaczenia jest 
fakt, iż korzystanie z istniejącej sieci pozwoliło 
na znaczące obniżenie kosztów. Stosunkowo nie-
wielka odległość od Małaszewicz oraz umiejsco-

wienie w centralnej Polsce wpływają na znaczą-
ce skrócenie czasu dostawy towaru do klienta. 
W praktyce czas dostarczenia przesyłki do od-
biorcy w kraju od momentu przyjazdu pociągu 
do Małaszewicz mieści się w 48 godzinach.
Istotnym elementem w procesie importu 
z Chin jest dostępność i szybkość procedur 
celnych. Kluczem do sukcesu Warszawy, jako 
hubu dla serwisów LCL, jest obecność wykwa-
lifikowanych agencji i magazynów celnych, 
które dostosowują ofertę do zmieniających się 
warunków biznesu. Coraz przystępniejsze dla 
importerów stają się procedury celne uwzgled-
niające odroczoną płatność VAT-u (procedura 
33 a). Znacząco wydłużył się również czas pra-
cy magazynów celnych.
Większość liczących się na rynku przedsię-
biorstw oferujących drogowe linie drobnicowe 
posiada centrum przeładunkowe w Warszawie, 
co niezaprzeczalnie obniża koszt transportu 
i wpływa korzystnie na jego czas.

Warszawa drzwiami do Europy
W tradycyjnej koncepcji oraz praktyce trans-
portowej „oknem” dla Europy jest Hamburg. 
Zasada ta znajduje również potwierdzenie 
w ofercie operatorów kolejowych, którzy połą-
czenia z głównymi miastami Europy Zachod-
niej i Centralnej budują w oparciu o pociągi 
docierające do Niemiec. Wydaje się to logicz-
nym posunięciem, biorąc pod uwagę znaczenie 
Hamburga w transporcie morskim, a co za tym 
idzie dostęp do jego rozbudowanej sieci połą-
czeń z pozostałymi państwami Europy.
Cała trasa pociągu z Chin do Hamburga zajmu-
je około 17-19 dni. Dodając do tego około 3 dni 
niezbędnych do rozformowania i przewiezienia 

towaru do terminali w Europie, osiągamy łącz-
ny czas tranzytu około 20-22 dni. Nadal jest to 
10-14 dni krócej niż drogą morską, co stanowi 
przewagę transportu kolejowego, szczególnie 
dla klientów z krajów nieposiadających bezpo-
średniego dostępu do morza.
Pociąg z Chin dociera do Małaszewicz w 11-13 
dni, kolejny dzień zajmuje transport do War-
szawy i dekonsolidacja kontenera. Dowiezienie 
towarów do większości krajów europejskich 
mieści się w 48 godzinach, co daje przewagę 
4-6 dni w stosunku do transportu via Hamburg 
i kolejnych 14-17 dni w porównaniu do trans-
portu morskiego.
Za konkurencyjnością Warszawy, jako hubu 
przemawia również dostęp do wszystkich udo-
godnień klasycznie uznawanych za domenę 
niemiecką, jak możliwość przeprowadzenia 
odprawy fiskalnej, która pozwala na odroczoną 
płatność VAT. Wśród czynników składających 
się na ostateczną cenę transportu pierwszo-
planową rolę ogrywają koszty tzw. usług po-
średnich. Również tutaj stolica Polski zdaje się 
deklasować konkurencję, gdyż standardowe 
koszty obsługi ładunków są znacząco niższe 
niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy rozwoju
Przeprowadzane przez nas badania rynków de-
finitywnie wskazują na wzrost zainteresowania 
ofertą przewozu towarów koleją z Chin. Czę-
stotliwość przewozów z Zhengzhou osiągnęła 
w 2017 roku poziom 7 pociągów tygodniowo. 
Trendy wskazują na Warszawę jako jedno 
z głównych miejsc na nowej mapie połączeń 
pomiędzy Azją a Europą. Spodziewanym efek-
tem będzie zatem dalsza ekspansja centrów lo-
gistycznych oraz budowa nowych regularnych 
połączeń drogowych nie tylko z krajami Unii 
Europejskiej, ale również z Ukrainą, Białorusią 
czy też Skandynawią. Rozwój infrastruktury 
oraz sieci połączeń transportowych będzie 
mieć znamienny wpływ na ekonomię regionu. 
Zwiększy się zakres wymiany handlowej za-
równo z krajami ościennymi, jak i państwami 
z Dalekiego Wschodu. ■

 ■Katarzyna Koch, 
dyrektor Boxline UCL w Polsce

Jeden Pas, Jedna Droga, czy też Nowy Jedwabny Szlak od chwili ogłoszenia w 2013 roku nabrał realnych kształtów. 
Chińskie pociągi towarowe przemierzają całą Eurazję i docierają do różnych miast europejskich, a Polska stała się 
centralnym punktem tej nowej trasy. Warszawa jest jednym z punktów łączących Chiny z Europą.

Warszawa na Jedwabnym Szlaku
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Z monitoringu IRG wynika, że zarządcy infrastruktury kolejo-
wej w Europie zarabiają głównie na przewozach pasażerskich, 

a stawki dostępu do torów są zróżnicowane. Polska w tym zakresie 
jest średniakiem. Do średniaków należymy także pod względem 
długości i elektryfikacji infrastruktury kolejowej. Znajdujemy się 
natomiast w europejskiej czołówce pod względem liczby przewoź-
ników pasażerskich i towarowych.

Infrastruktura głównie dla przewozów pasażerskich 
Najdłuższą sieć linii kolejowych mają Niemcy - prawie 39 tys. km, 
następnie Francja - 28,3 tys. km, Włochy - prawie 20 tys. km i Pol-
ska z 19,2 tys. km. Na te państwa przypada 48,3% łącznej długości 
sieci europejskiej. Duże sieci mają jeszcze: Wielka Brytania (15,3 
tys. km), Hiszpania (15,5 tys.), Szwecja (10,9 tys.) i Rumunia (10,6 
tys.). Pod względem gęstości linii kolejowych na 100 km2, przodują 
Szwajcaria (12,7 km), Belgia (11,8 km), Niemcy (10,9 km) i Luk-
semburg (10,6 km). Polska jest europejskim średniakiem - 6,1 km, 
za Holandią, Węgrami, Słowacją, Austrią, Wielką Brytanią oraz 
Włochami. Za Polską jest Dania (6 km) i Francja (5,1 km). Nato-
miast przeliczając długość sieci kolejowej na 10 tys. mieszkańców, 
pierwsza jest Litwa (11,4 km), przed Estonią (11 km), Szwecją (10,9 
km) i Finlandią (10,8 km). W Polsce wskaźnik ten wynosi 5 km, 
a w Niemczech 4,7 km. Europejska sieć kolejowa służy głównie po-
ciągom pasażerskim. W 2016 r. uruchamiano codziennie średnio 
cztery razy więcej pociągów osobowych niż towarowych. Ogółem 
uruchamiano codziennie 53,5 pociągów na 1 km linii, w tym 43,6 
pociągów pasażerskich oraz 9,9 cargo. W okresie 2012-2016 natę-
żenie ruchu pasażerskiego wzrosło o 1,7%, natomiast cargo o 0,2%. 
IRG podkreśla w swoim raporcie, że w wielu krajach główne linie 
kolejowe są bardzo mocno eksploatowane właśnie przez pociągi 
pasażerskie. Przyczynia się do tego nowoczesna technologia z au-
tomatycznym sterowaniem ruchu. 

Najdroższe tory na Litwie, bezpłatne w Kosowie
Łączne przychody 28 monitorowanych kolei z udostępniania li-
nii kolejowych (TAC) wyniosły w 2016 r. 16,6 mld euro. Aż 87% 
wpływów pochodziło z przewozów pasażerskich. Średnia stawka 
wynosiła 4,03 euro/pociąg/1 km. W latach 2012-2016 średnia 
dla przewozów pasażerskich wzrosła o 0,30 euro za pociąg/1 km 
z 3,99 do 4,29 euro. Natomiast średnia stawka TAC dla przewo-
zów cargo zmniejszyła się o 1,4% z 3,05 do 2,88 euro. Każdy 
kraj stosuje odmienne stawki dostępu do torów, różnicując je 
w zależności od wagi pociągów i rodzaju linii kolejowej. Najdroż-
szy jest dostęp do torów na Litwie - w 2016 r. wynosił 11,95 
euro/pociąg/1 km. Na Łotwie stawka wynosiła 8,39 euro. Drogo 
jest również we Francji (7,91 euro) i Belgii (7,3 euro). Najtaniej 
w Norwegii (0,46 euro), Szwecji (1,1 euro), Finlandii (0,97 euro), 
Niemczech (1,15 euro). Średnia dla 28 krajów wynosiła 3,92 
euro. W Polsce - 2,06 euro. Ciekawostką jest fakt, że w Kosowie 
dostęp do sieci jest bezpłatny.

KDP niestety bez Polski
Linie dostosowane do ruchu pociągów dużych prędkości (powyżej 
260 km/godz.) funkcjonowały w 2016 r. tylko w 7 krajach. Ich łącz-
na długość wynosiła ponad 7 tys. km. Najdłuższe były w Hiszpanii 
(2,7 tys. km) i Francji (2,2 tys. km), a następnie w Niemczech i we 
Włoszech. Krótkie odcinki miały też: Wielka Brytania, Szwajca-
ria i Holandia. Tylko 56% sieci w 28 analizowanych krajach była 
w 2016 r. zelektryfikowana. Od 2012 r., kiedy ten wskaźnik wy-
nosił 54%, roczny przyrost długości zelektryfikowanych tras był 
niewielki i wyniósł tylko 0,4%. Najwyższy odsetek elektryfikacji 
miały: Szwajcaria (100%), Belgia (86%), Szwecja (75%), Austria 
i Bułgaria (po 71%). W Polsce wynosił on 62%, we Francji 57%, 
w Niemczech 52%. Relatywnie niski był w Wielkiej Brytanii - 34%., 
a bardzo niski w państwach nadbałtyckich, bo tylko od 7 do 12%. 

Najwięcej przewoźników w Niemczech i Polsce
Liczba przewoźników jest proporcjonalna do długości sieci. Naj-
więcej przewoźników działało w 2016 r. w: Niemczech - 340, Pol-
sce - 82, Szwajcarii - 54, Austrii - 40, Holandii 39, Wielkiej Brytanii 
- 36 i we Włoszech - 32. Nieco mniej na Węgrzech - 28, w Rumu-
nii - 26, Francji - 22. Na Litwie i w Macedonii w 2016 r. obowią-
zywał monopol państwowych przewoźników. W Finlandii, Grecji, 
Kosowie było po dwóch przewoźników. Liczba przewoźników nie 
pokazuje jednak pełnej prawdy o rynku, bo w przewozach cargo 
dominujący operatorzy, należący przeważnie do skarbu państwa, 
mieli według danych Eurostatu z 2014 r. od 79% udziału w łącz-
nych przewozach liczonych w tonach na kilometr, jak w Hiszpanii, 
Austrii i na Łotwie, przez 66% w Niemczech i 63% we Francji do 
59% we Włoszech i Rumunii oraz 57% w Polsce.

 ■ Janusz Mincewicz

Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG) opublikowała szósty raport roczny, który obejmuje 
monitoring rynków kolejowych w 2016 roku w 28 krajach członkowskich IRG-Rail, nie tylko z UE.

Kolejowy rynek europejski

Fot. Janusz Mincewicz



Polska przystępuje do modernizacji ostatniego, na te-
renie naszego kraju, odcinka linii kolejowej Rail Balti-
ca: Ełk – Trakiszki. Na jakim etapie jest realizacja Rail 
Baltica na terenie Litwy?
Od granicy z Polską realizujemy linię Rail Baltica o europejskim 
rozstawie szyn 1435 mm, która przebiega równolegle do linii 
o rozstawie 1520 mm, który jest na Litwie i w krajach byłego 
ZSRR. To znacznie ułatwi i przyspieszy komunikację przez grani-
cę. W październiku 2015 r. zakończyliśmy budowę linii kolejowej 
o tej europejskiej szerokości ze stacji Mockava na granicy Polski 
i Litwy do głównego dworca kolejowego w Kownie. Obecnie prowa-
dzimy prace budowlane związane z przedłużeniem linii kolejowej 
o rozstawie 1435 mm z głównej stacji w Kownie do intermodalnego 
terminala Palemonas na północny Kowna.

A kiedy będzie gotowy następny odcinek linii?
Na kolejny odcinek Rail Baltica, tj. od terminalu intermodalnego Pa-
lemonas do granicy Litwy z Łotwą, wykonaliśmy już dokumentację 

planowania przestrzennego i obecnie trwa pozyskiwanie gruntów na 
potrzeby tej inwestycji. Wkrótce gotowy będzie projekt techniczny. 
Równocześnie na Rail Baltica na odcinku od granicy polsko-litew-
skiej do Kowna prowadzimy badania zlecone przez joint venture RB 
Rail, dotyczące analizy możliwości technicznych, aby przystosować 
tą linię do prędkości od 120 km/godz. do 240 km/godz. prędkości 
konstrukcyjne. Prędkość 240 km/godz. jest ogólnym parametrem 
linii Rail Baltica, który należy zapewnić na całej trasie Rail Baltica 
w państwach bałtyckich.

Czy Litwa współpracuje z Polską i innymi państwami, 
przez które przebiega Rail Baltica?
Tak. Jest bardzo dobra współpraca pomiędzy państwami bałtyckimi, 
Polską i Komisją Europejską. A jej głównym celem jest zharmonizo-
wanie prac i dostosowanie jednakowych parametrów prędkości na 
całej trasie Rail Baltica.

Polska również intensyfikowała prace przy drogowej Via 
Carpatia. A jak przebiegają one na odcinku litewskim?
Na terytorium Litwy Via Carpatia składa się z dwóch części: 
pierwsza przebiega od granicy litewsko-polskiej do Kowna i jest 
identyczna z przebiegiem Rail Baltica, a druga z Kowna do portu 
w Kłajpedzie. W pierwszej kolejności główne prace prowadzone 
są na odcinku granica litewsko-polska – Kowno. Po zakończeniu 
prac Via Carpatia będzie tu w 2022 roku autostrada czteropasmo-
wa. Obecnie modernizowany jest odcinek Marijampolė – Kow-
no. Prace na tej części zostaną zakończone do końca 2018 roku 
i wtedy stanie się on autostradą. Natomiast druga część trasy Via 
Carpatia, z Kowna do portu w Kłajpedzie, już obecnie jest nowo-
czesną autostradą czteropasmową.

Przed kilkoma laty na polsko-litewskim przejściu kole-
jowym Trakiszki – Mockava działał system samoczyn-
nego rozsuwu kół SUW 2000 konstrukcji dr inż. Ry-
szarda Suwalskiego. Jaka jest szansa, by powrócił do 
użytkowania na tym przejściu i na innych kolejowych 
przejściach polsko-litewskich?
Litwa buduje Rail Baltica od granicy z Polską w głąb kraju 
o rozstawie szyn 1435 mm. A więc jest to taki sam rozstaw, jak 
w Polsce i Europie. Dzięki temu mamy na swoim terytorium kolej 
powiązaną z europejską, co ułatwia ruch pasażerski i towarowy, 
w tym bezpośrednie połączenie z naszymi terminalami intermo-
dalnymi. W związku z tym obecnie nie ma potrzeby, aby budować 
na granicy litewsko-polskiej systemu SUW 2000 do samoczynne-
go przestawiania kół w wagonach. W najbliższej przyszłości nie 
przywidujemy instalacji systemu SUW 2000 w litewskiej sieci 
kolejowej.  ■

Na Litwie od granicy z Polską tory Rail Baltica mają europejski rozstaw szyn.
Z Rokasem Masiulisem, ministrem transportu Litwy, rozmawia Janusz Mincewicz.

Litewska Rail Baltica

Obecnie prowadzimy prace budowlane 
związane z przedłużeniem linii kolejowej 
o rozstawie 1435 mm z głównej stacji 
w Kownie do intermodalnego terminala 
Palemonasna północny Kowna.
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Program Areny Produkcji nieustannie ewoluuje, co stanowi odzwier-
ciedlenie zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych, 

w których działają firmy produkcyjne. Tegoroczne edycja bardzo moc-
no zaakcentowała fakt, iż fabryki nie funkcjonują jako samodzielne 
byty, lecz muszą brać pod uwagę działalność wszystkich ogniw łań-
cucha dostaw. Tematyka konferencji uwypukliła istniejące zależności 
oraz możliwość poprawy efektywności we wszystkich obszarach firmy.

Niebezpieczna żywność
Daniel Chudzik z firmy Kilargo otworzył konferencję fascynującym 
wystąpieniem na temat terroryzmu żywności w łańcuchu dostaw. 
WHO wskazuje, że na świecie w ciągu roku 600 mln ludzi choruje, 
a 420 tys. umiera na skutek spożycia skażonej żywności. Odpowie-
dzialność za to leży nie tylko po stronie producentów – przyczyną 
mogą być też np. akty terrorystyczne czy niedotrzymanie zasad 
transportu i magazynowania.
Prelegent jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności pro-
dukowanej w polskich fabrykach wskazał wykorzystywanie tymcza-
sowych pracowników zza granicy - tanich, ale nie zawsze godnych 
zaufania. Badanie wśród 15 firm produkcyjnych wykazało, że żadna 
nie zatrudnia tylko Polaków, zaś w trzech wszyscy pracownicy sezo-
nowi byli zza granicy. Głównym czynnikiem ich zatrudnienia (87%) 
była niska stawka wynagrodzenia. Dopiero od niedawna istnieje 
świadomość, że np. na Ukrainie szczepienia na gruźlicę i odrę nie są 
obowiązkowe i warto wprowadzić wymóg szczepień. W ponad połowie 
badanych firm pracownicy sezonowi mogą bez większych problemów 

przemieszczać się między strefami produkcyjnymi, zaś w 20% firm 
nie ma żadnych zdefiniowanych stref z systemami dostępu. Monito-
ring zakładu i systemy kontroli jakości procesów produkcyjnych w ba-
danych firmach także są mało zaawansowane. Ponad połowa przyzna-
ła, że możliwość skażenia żywności w ich zakładach jest realna.

Sztuczna inteligencja w logistyce
Goście Areny Produkcji mieli też okazję poznać wizję logistyki 
przyszłości na przykładzie platformy transportowej Cargonexx. 
Wyróżniany przez Parlament Europejski i Komisję Europejską jako 
najlepszy mobilny start-up roku, Cargonexx wykorzystuje sztuczną 
inteligencję i samouczący się algorytmy matematyczny do bardziej 
efektywnego rozdysponowywania wolnej przestrzeni ładunkowej.
System oblicza automatycznie ceny za przewóz ładunków, uwzględ-
niając również czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda i natężenie ru-
chu na drodze. Tym samym logistycy w firmach produkcyjnych mogą 
znacznie łatwiej i taniej organizować niezbędne wysyłki. Cargonexx, 
który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzial-
ność za realizację każdego zlecenia i gwarantuje dostawę ładunków 
oraz zapłatę faktury wystawionej przez realizatora transportu.

Lider w informatyzacji
Łukasz Chomin z firmy CompuTec prezentował możliwości rozwią-
zania SAP One oraz sposoby, w jaki firmy produkcyjne mogą wyko-
rzystać je do budowania przewagi konkurencyjnej. SAP to producent 
oprogramowania, którego nie trzeba przedstawiać, zaś CompuTec 
jest wiodącym partnerem SAP w regionie CEE. Wśród ponad 300 
klientów firmy większość stanowią przedsiębiorstwa produkcyjne.
Oferta CompuTec oparta jest o SAP Business One - uproszczone 
i elastyczne rozwiązanie ERP. Jego zakres funkcjonalny obejmu-
je finanse, sprzedaż, serwis, zakupy, produkcję i magazynowanie. 
CompuTec opracował dedykowane rozwiązania branżowe dla pro-
duktów konsumenckich, biotechnologii, chemikaliów, produktów 
budowlanych i branży motoryzacyjnej. Klienci mogą też liczyć na 
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 ■Witold Zygmunt

Arena Produkcji, ekspercka konferencja dla menedżerów reprezentujących firmy produkcyjne, doczekała się małego 
jubileuszu. Logistyka Produkcji już po raz piąty miała przyjemność zorganizować wydarzenie, rokrocznie gromadzące 
kadrę zarządzającą i specjalistów, chcących pogłębiać tajniki funkcjonowania nowoczesnych fabryk.

Produkcja w łańcuchu dostaw
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daleko idącą kastomizację rozwiązań, dzięki wykorzystywaniu .NET 
Framework i REST APIs.
Łukasz Chomin opowiadał też o SAP HANA - bazie danych wykorzy-
stującej do pracy pamięć operacyjną serwera. Przedstawił też kwe-
stię korzystania z systemów ERP działających w chmurze.

Dostawy szyte na miarę
Magdalena Nenko-Samborek i Tomasz Zarzycki opowiadali podczas 
konferencji o operacjach logistycznych prowadzonych przez firmę 
CAT LC Polska. Firma jest czołowym operatorem logistycznym dla 
branży motoryzacyjnej. CAT nie ma gotowych ofert i do każdego 
zapytania klienta podchodzi indywidulanie, szyjąc rozwiązania „na 
miarę”. Przygotowania do nowego projektu logistycznego wykorzy-

stują Lean Management i obejmują m.in. organizację warsztatów 
optymalizacyjnych z klientami, podczas których proponowane są 
sposoby na poprawę produktywności.
45% realizowanych przez CAT LC Polska operacji to spedycja mię-
dzynarodowa, jej połowę stanowią przepływy inboundowe, czyli do-
stawy realizowane dla fabryk. 35% to dystrybucja krajowa. Rozwinię-
ta sieć umożliwiła rozbudowę oferty dostaw nocnych, z których CAT 
LC Polska jest szczególnie dumny. Dowóz przesyłek na następny 
dzień do godziny maksymalnie 8:00 jest gwarantowany, zaś często 
godziny są wcześniejsze. Terminowość usług sięgnęła już 99%, zaś 
bezszkodowość przekracza 99,98%. Coraz częściej realizowane są 
też dostawy tego samego dnia. Poznaliśmy też rozbudowaną ofertę 
inbound w Polsce – dostawy LTL i FTL, usługi ekspresowe TOPCAT, 
dostawy w pętli mleczarza, transport morski, magazynowanie czy 
konsolidacja dostaw.

Transport dla wybranych
Miłosz Królczyk z firmy Infracht prezentował we Wrocławiu giełdę 
prywatną „Zaufani Partnerzy”. Innowacyjne rozwiązanie z pol-
skim rodowodem służy zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie 
i umożliwia producentom pozyskiwania solidnych przewoźników. 
Serwis ma na celu rozwijać i optymalizować pracę firm działają-
cych w branży transportowej oraz korzystających z usług trans-
portowych. Korzystając prywatnej giełdy transportowej, producent 

1200
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może wystawiać ładunki do podjęcia tylko przez wyselekcjonowa-
ną grupę kontrahentów.
Grupy mogą być precyzowane według indywidualnych preferencji 
np. ze względu na naczepy, jakimi dysponują przewoźnicy, jakość 
wykonywanych usług czy np. ideę wspierania lokalnego biznesu. 
Infracht oferuje 3 sposoby wystawiania ładunków: zapytanie ofer-
towe, licytacja i kup teraz. Giełda zapewnia też wgląd do infor-
macji o wszystkich ładunkach wystawionych przez pracowników 
całego przedsiębiorstwa.

Automatyzacja w praktyce
Szymon Kwaskiewicz z firmy SSI SCHÄFER zaprezentował przykła-
dy zaawansowanych, automatycznych rozwiązań, poprawiających 
efektywność intralogistyki. Firma jest producentem i dostawcą 
rozwiązań intralogistycznych, posiadającym kilka fabryk w Euro-
pie i oferującym przygotowanie projektu składowania i transportu 
wewnętrznego od A do Z. Zaprezentowane zostały najbardziej za-
awansowane rozwiązania dla magazynu i produkcji, jak systemy 
automatycznego transportu wewnętrznego – Autocruiser i Weasel; 
oraz automatyczne regały LogiMat.
Autocruiuser to wciąż stosunkowo prosty – ale dzięki temu łatwy 
do rozbudowy – system transportu pojemników oparty na układzie 
szyn i automatyce sterującej ruchem i miejscami postoju. Waesel, 
rozwinięcie Autocruisera, to rozwiązanie z rewolucyjnymi możli-
wościami adaptacji. Trasę dla wózków transportujących pojemniki 
tworzą układane na podłodze ścieżki. Dzięki temu system Waesel 
zajmuje wyjątkowo mało miejsca i może być poprowadzony w miej-
scach, gdzie nie zmieszczą się tradycyjne przenośniki. System Logi-
mat pozwala na optymalizację wykorzystania powierzchni magazy-
nowej, poprzez rozbudowę jej w górę - przy zachowaniu szybkiego 
dostępu do każdej półki.

Pionierzy Przemysłu 4.0
Jak zwykle dużą uwagę przykuło wystąpienie Janusz Pieklika. 
Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów wspierających 
firmy produkcyjne w procesach rozwoju – i regularny gość na Are-
nie Produkcji – tym razem mówił o Przemyśle 4.0 i aktualnych 
liderach w jego wdrażaniu.
Dla pełnego zaistnienia Przemysłu 4.0 wymagane jest zapewnienie 
komunikacji między maszynami i wyrobami na linii produkcyjnej. 
Najważniejszym elementem koncepcji staje się czujnik, który zbie-
ra i przesyła informacje, np. czujnik RFID umieszczony w butelce 
wysyłający do maszyny informacje, czym należy ją napełnić, jak 
zamknąć i jaką etykietę nakleić.
Systemy IT będą ramą spinającą funkcjonowanie Przemysłu 4.0, 
lecz ich działanie będzie doskonalsze. Dane pozyskiwane będą au-

tomatycznie, a nie wpisywane przez człowieka (często błędnie). In-
formacje będę też trafiać na produkcję, co umożliwi szybką reakcję 
np. na zmienność zamówień.

Rewolucja przemysłowa w praktyce
Logiczną kontynuacją wystąpienia Janusza Pieklika była prelekcja 
Sławomira Kuźniaka z BPSC oraz Mariusza Koniuszewskiego z De-
fro. Jak producent kotłów CO przeszedł prawdziwą rewolucję i zo-
stał liderem rynku, jednocześnie krocząc w stronę Przemysłu 4.0?
Defro to rodzinna firma obecna na rynku od 1973 roku. Choć kotły 
mogą wydawać się prostymi wyrobami, w rzeczywistości stanowią 
bardzo skomplikowany produkt. We wszystkich procesach dla całe-
go asortymentu występuje ponad 60 tys. technologii produkcyjnych, 
około 4 000 zleceń produkcyjnych na wyroby gotowe i ponad 40 tys. 
zleceń na półfabrykaty, a produkcja realizowana jest wieloetapowo 
z wieloetapowym rozliczeniem kosztów. Już 10 lat temu Defro sięgnęło 
po wsparcie systemu Impuls Evo. Przez lata implementowano model 
kosztowy, automatyzowano pracę magazynów i proces rejestracji pro-
dukcji, a w zeszłym roku zautomatyzowano procesy backoffice.
W efekcie wdrożenia Impuls Evo w Defro o połowę skrócono czas 
wydania materiałów i półfabrykatów z magazynu, o 60% zredu-
kowano stany magazynowe, o połowę zwiększono wykorzystanie 
parku maszynowego, zaś wydajność pracowników wzrosła o 30%.

Innowacje w logistyce
Tomasz Szczepura z firmy Dachser podjął temat megatrendów go-
spodarczych oraz ich wpływu na produkcję i logistykę. Na naszą 
prośbę szczegółowo omówił dwa z nich - znaczenie technologii oraz 
wzrostu wydajności na powodzenie działalności firm w XXI wieku.
Jak wygląda rzeczywistość przewozów, wiemy wszyscy. W XXI 
wieku równie ważne, jak sama realizacja przewozu, stała się rola 
systemów IT, które je kontrolują. Dachser szczyci się jednorodnym 
systemem dla wszystkich swoich globalnych oddziałów. Jedno spój-
ne środowisko jest przyjazne producentom, a rozwój technologii 
cyfrowych pozwolił na faktyczne zarządzanie rozbudowaną, zinte-
growaną siecią drobnicową Dachsera w Europie.
Systemy IT Dachser wyróżniają się dużą elastycznością i dopaso-
waniem pod klienta. Nie bez znaczenia jest też wysoki poziom ich 
bezpieczeństwa, co zostało sprawdzone w praktyce podczas zeszło-
rocznych cyberataków.
Prelegent jako źródło poprawy wydajności w logistyce zaprezento-
wał nowe spojrzenie na dystrybucję, zakładające rezygnację z wielu 
magazynów na rzecz jednego. Wymaga to efektywnego transportu – 
Dachser korzysta z kontenerów wymiennych, które mogą być szybko 
rozdzielane i transportowane na kolejnych etapach przez kolejnych 
kierowców, bez potrzeby postoju.

S&OP w szerokiej perspektywie
O tym, jak Sales & Operational Planning zmienia perspektywę 
w przedsiębiorstwie mówili Jerzy Sobieszczuk z Lantmännen Uni-
bake Poland oraz Zbigniew Sobkiewicz z MPM Productivity Mana-
gement. Proces S&OP został zainicjowany w Lantmännen Unibake 
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Poland w 2013 roku. Pierwszym etapem była organizacja zespołu 
S&OP, w skład którego weszli przedstawiciele łańcucha dostaw, 
produkcji i sprzedaży. Rozpoczynając wdrożenie, należy oczekiwać 
ostrego konfliktu między działami sprzedaży i produkcji, gdyż naj-
większą barierą we wdrażaniu S&OP są problemy komunikacyjne. 
Warto trzymać się kilku zasad - np. nie pytać o prognozy sprzeda-
ży, a raczej o ilość i wielkość prowadzonych projektów. Na początku 
procesu nie warto angażować się w ocenę produktu, poprzestając na 
ocenach popytu i dostaw. Najważniejszą kwestią jest jednak wyłonie-
nie właściwego zaangażowanego lidera, który musi godzić interesy 
dwóch działów – sprzedaży i produkcji.
Słaby przepływ informacji był powodem, dla którego sięgnięto po 
S&OP w Lantmännen Unibake Poland. Efekty? W 2013 roku wskaź-
nik OTiF sięgał 91%, w 2016 wyniósł 96%. Na rok 2017 zaplanowano 
jednak OTiF na poziomie 95% , bowiem nic nie dzieje się samo i nale-
ży ciągle się doskonalić, aby utrzymać dobre efekty naszych działań.

W poszukiwaniu lidera
O liderowaniu w kulturze Kaizen mówiła na Arenie Produkcji Domini-
ka Łączyńska z Kaizen Institute. Globalna organizacja, założona przez 
Masaki Imai, specjalizuje się we wdrażaniu kultury ciągłego dosko-
nalenia poprzez szereg aktywności. O tym, że to ludzie są podstawą 
sukcesu firmy produkcyjnej, wiemy nie od dziś. Należy ich jednak od-
powiednio pokierować, a do tego potrzeby jest dobry i skuteczny lider.
Dobry lider jest świadomy problemów w swojej organizacji, a do tego 
nieustannie poszukuje nowych - bo tylko w ten sposób będzie w stanie 
usprawniać firmę. Transformacja w duchu kultury Kaizen zakłada, że 
im więcej mamy problemów, tym więcej możliwości rozwoju. Poprawa 
miejsca pracy i procesów, a także zaszczepienie nowych nawyków po-
maga piąć się organizacji w górę, rozwijać się i zmieniać kulturę.

Wszystkie te działania wiążą się z procesem wielu zmian. Człowiek 
z natury przejawia opór wobec zmiany i pracuje wówczas w poczuciu 
dyskomfortu. Dobry lider musi zniwelować ten dyskomfort.

W sieciach oszustw
Janusz Liber i Sławomir Murawski z firmy Limur prowadzili szko-
lenie poświęcone tematyce przeciwdziałania oszustwom i naduży-
ciom w łańcuchach dostaw. Gdy padniemy ofiarą nadużycia, mogą 
nas spotkać poważne konsekwencje, jak brak towarów w sprzeda-
ży, utrudnienie dostępu do dóbr generujących najwyższe dochody, 
czy zachwianie relacji pomiędzy klientem a preferowaną siecią 
sprzedaży detalicznej. Tylko 25% nabywców poczeka na produkt 
naszej marki, jeżeli zabraknie jej na półce.
Nadużycia popełniane są nie tylko z chęci wzbogacenia się, ale 
także dlatego, że po prostu oszuści mają taką możliwość. Najwię-
cej wykrytych nadużyć dotyczy kwot 50-200 tys. USD. Przestępcy 
ponownie wprowadzają na rynek skradziony towar, do sprzedaży 
trafia przeterminowana żywność. Działania te mają wsparcie cy-
berprzestępców – istnieją sposoby, aby podszyć się pod sieć han-
dlową i wyłudzić towar albo np. wyprowadzić pieniądze z firmy, 
fałszując adres e-mail.
Poznanie sposobu, w jaki kierowcy i inni sprawcy przestępstw 
w transporcie radzili sobie z certyfikowanymi zabezpieczeniami, 
zaowocowało powstaniem systemu Limur. Lokalizator i kłódka 
zespolona z GPS przekazujące informacje o czasie i miejscu jej 
otwarcia do autorskiego systemu, pozwalają odnotować potencjal-
nie niebezpieczne incydenty.

Spotkania z ekspertami
Obecni na Arenie Produkcji eksperci z chęcią odpowiadali na pyta-
nia uczestników. Okazją do spotkań i dyskusji na istotne dla gości 
konferencji tematy była sesja ekspercka, podczas której przygoto-
waliśmy kilkanaście zagadnień.
Pozostaje nam już tylko czekać na marzec 2019 i kolejną edycję 
Areny Produkcji. Wszystkim partnerom wydarzenia dziękujemy za 
wsparcie, a uczestnikom kłaniamy się za tak liczne przybycie. ■
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Szef nakazuje, strategii nie ma
Rafał Skarżyński z agencji Do It Crew mówił konkretnie i dosad-
nie podczas pierwszej konferencyjnej prezentacji. – Firmy trans-
portowe wrzucają w media społecznościowe zdjęcia swojej floty, 
działając nierzadko bez konkretnej strategii. To marnowanie czasu 
pracowników, bo czynności te powinny czemuś służyć. Warto pa-
miętać, że w social media na pewno jest nasz klient – potencjalny, 
niedoszły, niezadowolony, zadowolony, były, obecny. Są też pra-
cownicy, konkurenci, a także… ZUS i Urząd Skarbowy. Nie mamy 
szansy na kontrolowanie tego, co zostało opublikowane o nas, lecz 
można słuchać, reagować i kształtować ogólny wizerunek – opo-
wiadał Rafał Skarżyński.

Sztuczna inteligencja w zleceniach transportu
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się stoisko oraz wystąpie-
nie firmy Cargonexx. Agata Porazińska i Alexander Buja opowia-
dali o produkcie opartym na sztucznej inteligencji, kierowanym 
zarówno do przewoźników, jak i nadawców transportu. Platforma 
ocenia zlecenia transportowe w ciągu milisekund, proponując 
automatycznie ceny rynkowe. Są one niższe od cen niemieckich 
spedycji, oferujących ładunki online, o około 15-25%. Gdy oferta 
zostaje zaakceptowana przez zleceniodawcę, Cargonexx przejmuje 
odpowiedzialność za realizację transportu. System szuka w swojej 

sieci przewoźników, u których prawdopodobieństwo przyjęcia zle-
cenia jest bardzo wysokie, nie ograniczając się do współpracy ze 
stałymi partnerami biznesowymi. Wszystko działa automatycznie. 
Co ważne, użytkownicy nie płacą za użytkowanie platformy – fir-
ma zarabia na marży między kupnem a sprzedażą ładunków.

Dodać wartość klientom
Remigiusz Kaczewski i Sławomir Studnicki z SKK opowiadali 
o sposobach na uproszczenie i zwiększenie wydajności dostaw. Je-
den z nich to zastosowanie systemów Proof of Delivery, by szybciej 
wykonać załadunek, sprawniej rozwieźć towar, łatwiej uniknąć 
błędów przy wydaniu towaru, a także usprawnić zarządzanie opa-
kowaniami zwrotnymi i reklamacjami. Menedżer ma do dyspozy-
cji jedno narzędzie do obsługi całego procesu, komplet informacji 
o przebiegu trasy, bez papierowych dokumentów. System obsługu-
je pięć kluczowy etapów dostawy: planowanie, załadunek, trans-
port, dostawę oraz rozliczenie. Takie rozwiązanie stanowi wartość 
dodaną od firm przewozowych dla klientów.

Rozliczanie kierowców a telematyka
Telematyka ma zastosowanie w rozliczaniu czasu pracy kierow-
ców. Kamil Korbuszewski, dyrektor Działu Sprzedaży VIAON, 
omówił kilka problemów, zagrożeń a następnie analizował rozwią-
zania. Oto przykład:
Problem. Kierowca odbiera odpoczynek w kraju, w którym obo-
wiązują wyższe ryczałty, a mógłby odebrać go we wcześniejszym/
późniejszym państwie.
Zagrożenie. Nieprawidłowe naliczenie wynagrodzenia minimalnego, 
wyższe koszty przedsiębiorcy, nieprawidłowe rozpisanie delegacji.
Rozwiązanie. Raporty przekroczenia granic, weryfikacja danych 
zawartych w rozpisce delegacji.

Technologie w transporcie
Kto nie zainwestuje w telematykę transportową, prawdopodobnie pozostanie w tyle za konkurencją. To tylko jeden 
z wniosków konferencji, która odbyła się w Łodzi pod hasłem „Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej 
gospodarce cyfrowej”. Spotkanie organizowane przez czasopismo „Truck&Business Polska” zgromadziło około 200 
osób z branży TSL, głównie przewoźników drogowych.

 ■ Tomasz Czarnecki



EURO LOGISTICS 69RELACJE

Dobra reputacja
Kamil Wolański, ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń, opowiadał 
o KREPTD, czyli Krajowym Rejestrze Elektronicznych Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego. Zawiera on ewidencje przedsiębiorców, którzy 
mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
A do tego informacje o poważnych naruszeniach przepisów określają-
cych obowiązki lub warunki przewozu drogowego oraz osób uznanych 
za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębior-
cy. Dlatego tak ważną rolę odgrywa dbałość o dobrą reputację.
Przed wydaniem decyzji o utracie dobrej reputacji brana jest pod 
uwagę m.in. liczba stwierdzonych naruszeń w odniesieniu do licz-
by kierowców i skali prowadzonych operacji transportowych. Poza 
tym także dokumenty, określające, że w firmie podjęto działania 
mające wdrożyć prawidłową dyscyplinę pracy oraz zapobiegać 
powstawaniu naruszeń – regulaminy, audyty, szkolenia, kontrole. 
Pozytywnie na decyzję o braku utraty dobrej reputacji może wpły-
nąć członkostwo w polskim zrzeszeniu przewoźników drogowych, 
działającym co od najmniej trzech lat, a przede wszystkim dobra 
opinia takiej organizacji o firmie.

Dwa wejścia TimoComu
Dwa razy do mównicy podchodził Marcin Kutzmann z TimoCom. 
Opowiadał o tym, jak ominąć zagrożenia wynikające z działalności 
kabotażowej. Negatywną cechą wykonywania tego rodzaju przewo-
zów stanowią problemy związane z przepisami, brakiem zleceń, 
koszty jazdy. Z drugiej strony pojawia się szansa na rozwój, współ-
pracę z firmami zagranicznymi, odpowiednio wysokimi stawkami. 
Pomóc może korzystanie z giełdy transportowej, na której można 
znaleźć wiele zleceń z zagranicy.
Podczas drugiego wystąpienia Kutzmann mówił o optymalizacji 
procesów za pomocą cyfrowych rozwiązań IT na platformie trans-
portowej. Odnosił to między innymi do działania TC Transport 
Order®. Zleceniodawca może jednocześnie składać wiele zapy-
tań o transport, a potem przydzielać je cyfrowo usługobiorcom. 
Zleceniobiorca ma szansę zwiększać obroty, składając oferty do 
otrzymanych propozycji wykonania przewozu. Wśród korzyści 
warto wymienić także m.in. oszczędność czasu i kosztów, zawiera-
nie umów bez korzystania z dodatkowych form komunikacji, ceny 
w czasie rzeczywistym, możliwość porównywania ofert itp.

Nowe przepisy
Starając się pozostać na bieżąco z nowymi regulacjami prawnymi 
dotyczącymi przewoźników drogowych, zaprosiliśmy na konferen-
cję kancelarię Chałas i Wspólnicy. Nie bez przyczyny – od 28 lu-
tego obowiązują nowe przepisy związane ze sposobem przewozu 
ładunku. Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny powiedziała, 
że jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czyn-
ności ładunkowe należą do nadawcy/odbiorcy. Czynności trzeba 
wykonać w sposób niepowodujący zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów 
lub przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi. Kierowca musi 
„tylko” prowadzić pojazd bezpiecznie, zgodnie z przepisami doty-

czącymi ruchu drogowego. Ma on też obowiązek (niezależnie od 
obowiązków nadawcy) kontrolować proces załadunku.

Polskie firmy lepszymi klientami od niemieckich
Nietypowy charakter miała prezentacja firmy Verizon Connect. Już 
nie po raz pierwszy typową prelekcję zastąpiliśmy rozmową na żywo 
– tym razem z Krzysztofem Kurosem. Nasz rozmówca opowiadał 
między innymi, jak wyobraża sobie w przyszłości systemy telema-
tyczne w transporcie. Wykorzystując jego świetną znajomość rynku 
niemieckiego, zapytaliśmy także, czy pod względem stosowanych 
w codziennej pracy rozwiązań technologicznych polscy przewoźnicy 
pozostają mocno w tyle za zachodnimi sąsiadami. Odpowiedź była 
niezwykle optymistyczna – firmy transportowe z kraju nad Wisłą 
zamawiają często produkty z lepszym wyposażeniem, większą licz-
bą opcji niż konkurencji z ojczyzny Angeli Merkel. Przypomnimy, że 
Verizon Connect od niedawna na rynku polskim łączy doświadcze-
nia Verizon Telematics, Fleetmatics i Telogis.

Proces zakupowy systemu
Wybór właściwego systemu tele-
matycznego jest niezwykle istot-
ny. Krzysztof Pusłowski z firmy 
Trimble zwracał między innymi 
uwagę na istotne elementy pro-
cesu zakupowego, wymieniając 
koszt całkowity inwestycji wraz 
z dodatkowymi, często „ukry-
tymi wydatkami”. Dodatkowe 
nakłady inwestycyjne związane 
z infrastrukturą, dopasowanie 
usługi do własnych potrzeb. To nie wszystko. Ważną rolę od-
grywa pomoc usługodawcy przy wdrożeniu, szkolenia, serwis, 
późniejsza opieka nad projektem, szybkość reakcji w razie 
kłopotów, a także możliwości rozbudowy platformy i integracji 
z innymi elementami IT. Nie można zapominać o SLA platform, 
czyli operacyjnego czasu ciągłego działania, uzyskania referen-
cji od klientów dostawcy.

Cztery razy wyższe odszkodowanie
Rozliczanie szkód zagranicznych to niemały problem dla wielu 
przewoźników drogowych. Lekarstwo na to ma Profika Broker. 
Zdaniem Przemysława Bony, likwidując szkody z firmą, w któ-
rej jest wiceprezesem, klienci otrzymują średnio cztery razy 



wyższe odszkodowania niż realizując ten proces w Polsce. 
Oprócz korzyści finansowych, dzięki cyfryzacji całego proce-
su zaoszczędzony zostaje także czas związany z działaniami 
administracyjnymi.

Flotowa oferta czterech pierścieni
Nowe technologie są masowo wprowadzane nie tylko we flotach 
ciężarowych, ale także w pojazdach osobowych, którymi poru-
szają się włodarze firm transportowych. Jednym z liderów rynku 
jest Audi. Zaprosiliśmy więc Gero Albersa z Audi Centrum Łódź, 
by przybliżył, co marka ma do zaproponowania. Możliwości nie 
brakuje, jedną z ciekawszych stanowi odciążenie kierowcy od pro-
wadzenia pojazdu w ulicznym korku – środek lokomocji niemal 
wszystkie czynności wykonuje samodzielnie. To pozwala zmęczo-
nemu użytkownikowi na chwilę psychicznego relaksu. Uczestnicy 
konferencji skorzystali zresztą z okazji i przetestowali teoretyczne 
informacje w praktyce. Marka spod znaku czterech pierścieni, co 
nie stanowi reguły wśród marek premium, dba o klientów bizneso-
wych, stwarzając ciekawą ofertę flotową.

Perspektywy rozwoju transportu drogowego
Bywają takie konferencje, gdy po lunchu część osób już nie 
wraca na prezentacje, tylko kieruje swoje kroki do drzwi wyj-
ściowych. My jednak przygotowaliśmy deser i nie mamy na 

myśli tylko słodkości serwowanych w restauracji, lecz przede 
wszystkim wystąpienie profesora Wojciecha Paprockiego, 
które wprowadzało do debaty przez niego przeprowadzonej. 
Profesor Paprocki mówił na temat stanu i perspektyw rozwo-
ju międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w Polsce. 
Nasi przedsiębiorcy wdrażają nowe rozwiązania techniczne 
i organizacyjne, aby osiągać pożądane efekty takie jak zwięk-
szenie wydajności pracy kierowców i produktywności taboru 
oraz obniżenie kosztów administracyjnych. Proces cyfryzacji 
gospodarki otwiera nowe możliwości organizowania proce-
sów gospodarczych, w tym kształtowania więzi między firmą 
a użytkownikiem ciągnika siodłowego.
Po stronie podaży dominuje „brak strategii” działania, co ujawnia 
jedno z dwóch zachowań: „oddanie się” pod kuratelę dużego ope-
ratora lub załadowcy; funkcjonowanie na rynku spotowym, bez 
własnej polityki rozwoju. Operatorzy i załadowcy koncentrują się 
na „oportunistycznej grze”, nie szukają długookresowej strategii, 
która dzięki nowym rozwiązaniom prowadziłaby do zwiększenia 
efektywności pracy przewoźników. Ze względu na krótki czas 
amortyzacji inwestycji taborowych (przy zastosowaniu różnorod-
nych wariantów finansowania) można przetrwać, działając bez 
strategii długookresowej.
We wspomnianej debacie udział wzięli: Remigiusz Kaczewski (SKK), 
Kamil Wolański (Viaon), Marek Robert (Gobi Transport) oraz Piotr 
Pierzak (Philips) reprezentujący firmy dystrybuujące nowe technolo-
gie, przewoźników drogowych oraz nadawców transportu. ■
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W negocjacjach mamy zawsze dwa elementy: wspólny (podzie-
lane interesy) i dzielący (kwestie sporne). Bez elementu 

wspólnego nie ma sensu szukanie rozwiązania problemu, a bez 
elementu dzielącego negocjacje - które są formą rozwiązywania 
konfliktów - są bezprzedmiotowe.
Partner, który chce się spotkać, dostrzega w relacjach z nami ele-
ment wspólny. Obszar wspólnych interesów nazywamy w negocja-
cjach ZOPA (Zone of Possible Agreement), czyli strefą możliwego 
porozumienia. Gdy koleżanka ze studiów chce sprzedać używany 
podręcznik, a ja jestem zainteresowany jego pozyskaniem, warun-
kiem zaistnienia aktu kupna-sprzedaży jest istnienie wspólnego 
obszaru cenowego, po którym możemy się poruszać. Przykładowo, 
ona chciałaby otrzymać minimum 60 zł za swoją książkę: to jest jej 
cena graniczna, poniżej której zerwie negocjacje. Aby udało się jej 
książkę sprzedać, cena graniczna kupującego musi być wyższa niż 
60 zł. Jeśli wynosi, powiedzmy, 90 zł, przedział od 60 do 90 zł jest 
obszarem wspólnym, czyli ZOPA. Często negocjacje nazywa się 
„tańcem w obrębie ZOPA”: sprzedający chce sprzedać książkę mak-
symalnie blisko ceny granicznej kupującego (90 zł), a kupujący 
chce kupić książkę za sumę zbliżoną do ceny granicznej sprzeda-
jącego (60 zł). Układ ten oznacza, że w większości negocjacji twoja 
cena graniczna jest twoją najpilniej strzeżoną tajemnicą. Gdyby 
kupujący dowiedział się, że koleżanka jest gotowa sprzedać książ-
kę za 60 zł, nie zaoferowałby więcej. Gdyby koleżanka odkryła, że 
jest gotów wydać 90 zł na jej książkę, właśnie tyle by zażądała.

To, co łaczy
Między ludźmi bardzo często istnieją obszary wspólne, co tłu-
maczy dlaczego negocjacje są tak powszechne. Czy wykładowca 
potrzebuje do swojego normalnego funkcjonowania obecności 
studentów, tak samo jak studenci potrzebują wykładowcy? Oczy-
wiście, że tak. Student oczekuje od wykładowcy wiedzy i wpisu 
do indeksu, a wykładowca – informacji zwrotnej od studentów 
o jakości swoich zajęć, pracy we wspólnych projektach i - bardzo 
często – środków finansowych; na wielu uczelniach komercyjnych 
pensja wykładowcy pochodzi z czesnego studentów. Wzajemna za-
leżność oznacza, że każda ze stron musi się starać: student obawia 
się dwói, a profesor słabej ewaluacji zakończonych zajęć.

To, co dzieli
Poza elementem wspólnym między partnerami negocjacji istnieje 
jeszcze element dzielący. Często narzekamy na partnerów – jacy 
są dziwni, oporni na przedstawione argumenty, niechętni do zmia-
ny stanowiska. Często też mamy w tym względzie rację. Musimy 
jednak pamiętać o tym, że gdyby partner był dokładnie taki jak 
my, nigdy do spotkania by nie doszło. Po co trwonić czas na ne-
gocjacje, skoro nie ma między nami żadnych kwestii spornych? 
Potrzeba negocjacji oznacza, że ludzie widzą odmiennie kwestie 
sporne.

Schematy myślenia
Czy odmienność punktów widzenia jest przejawem złej woli 
uczestników negocjacji, czy też nieusuwalną cechą relacji między-
ludzkich? Poprawną sugestią jest ta ostatnia: różnimy się w zapa-
trywaniach, ponieważ umysł każdego z nas wytwarza odmienne 
schematy myślenia. Ich treść zależy od naszego wieku, płci, do-
świadczenia, wykształcenia, temperamentu, charakteru i osobo-
wości. Filtrujemy dane o świecie poprzez kategorie umysłu, które 
u każdej osoby są nieco inne. Dlatego należy unikać stwierdzeń 
w rodzaju: „takie są fakty!”. Najczęściej te fakty, to nasz subiek-
tywny sposób ich postrzegania i interpretowania, różniący się 
znacznie od sposobu postrzegania kolegi. Negocjacje są rzadką 
okazją, by poznać punkt widzenia drugiej osoby na sporną kwe-
stię, by „wejść w jej buty” i „zobaczyć świat przez jej okulary”.
Filtrowanie danych o świecie przez schematy myślenia człowie-
ka nazywamy w psychologii zjawiskiem percepcji kategorialnej. 
Gdyby poprosić człowieka, by coś narysował, treść jego rysunku 
odzwierciedla nie tylko to, co ma przed oczami, lecz również to, co 
wie na temat kopiowanego przedmiotu. Dlatego im więcej wiemy 
o świecie, tym więcej w nim dostrzegamy, mimo – paradoksalnie – 
pogarszającego się wzroku. Dobry negocjator zainteresowany jest 
nie tyle własnym zapatrywaniem na kwestię sporną, co zapatry-
waniem partnera. W negocjacjach nasz partner jest ważniejszy od 
nas samych.
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Co sądzić o szansach na negocjacje, gdy nasz partner mówi: „W porządku, spotkam się z tobą, ale nie będziemy 
rozmawiali o interesach. A o negocjacjach to możesz zapomnieć”? Szanse na obopólnie korzystne rozmowy wynoszą 
wówczas 100%: negocjacje już się zaczęły. Jeśli ktoś chce się z nami spotkać, to niezależnie od tego, co nam mówi 
i jaką zasłonę dymną stwarza swoimi deklaracjami, próbuje rozwiązać konflikt i jest skłonny do kompromisów.

To, co łączy i to, co dzieli
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 Im więcej wiemy o świecie, tym 
więcej w nim dostrzegamy, mimo – 
paradoksalnie – pogarszającego się 
wzroku. Dobry negocjator zainteresowany 
jest nie tyle własnym zapatrywaniem 
na kwestię sporną, co zapatrywaniem 
partnera. W negocjacjach nasz partner 
jest ważniejszy od nas samych.

Świadomość istnienia percepcji kategorialnej jest starsza od sa-
mej psychologii i bardziej od niej uniwersalna. Autor Talmudu 
napisał: „Ty i ja nie widzimy rzeczy takimi, jakimi one są, tylko 
takimi, jakimi my jesteśmy”. Immanuel Kant twierdził w swojej 
„Krytyce czystego rozumu”, że dane o świecie są filtrowane przez 
kategorie czasu, przestrzeni i pojęć, które mamy w umyśle. Ame-
rykański pisarz Arthur Miller napisał w swoim dramacie „Cena”: 
„Jeśli nie rozumiesz punktu widzenia, nie rozumiesz ceny”.

5 kroków do poznania partnera
Poznanie punktu widzenia partnera jest warunkiem koniecznym 
prowadzenia negocjacji. Odkrycie jego potrzeb i pomoc w ich re-
alizacji jest jedyną drogą wypracowania trwałego porozumienia 
stron. Jak zatem dotrzeć do człowieka, który siedzi naprzeciwko 
i widzi problem inaczej niż my?
Pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to rozpocząć negocja-
cje od zadawania pytań, nawet jeśli znamy na nie odpowiedzi. Po 
co jednak pytać, skoro wiemy lub domyślamy się, co nam parter 
powie? Powód jest prosty i bardzo ważny: komunikat to coś więcej 
niż rozmowa na temat. Wybitny teoretyk komunikacji interper-
sonalnej Friedemann Schulz von Thun wyróżnił cztery wymiary 
wypowiedzi:
 ❙ wymiar zawartości rzeczowej, kiedy odbiorca komunikatu 

zadaje sobie pytanie: „o co chodzi?”, „na jaki temat nadawca 
mówi?”;

 ❙ wymiar ujawniania siebie, kiedy odbiorca komunikatu zadaje 
sobie pytanie: „kim jest nadawca?”; „co to za człowiek?”;

 ❙ wymiar wzajemnych relacji, kiedy odbiorca komunikatu zada-
je sobie pytanie: „za kogo nadawca mnie ma?”; „jak postrzega 
relacje między nami?”;

 ❙ wymiar apelu, kiedy odbiorca komunikatu zadaje sobie pyta-
nie: „co mam zrobić?”; „czego nadawca ode mnie oczekuje?”.

Zadając pytania na początku rozmowy, chcemy uaktywnić – 
u partnera negocjacji - wymiar ujawniania siebie: zależy nam 
na poznaniu partnera, tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma 
potrzeby i oczekiwania związane z prowadzonymi rozmowami. 
Z własnej strony powinniśmy wysłać partnerowi sygnał ak-
tywnego słuchania: utrzymywać w normie kontakt wzrokowy, 
uśmiechać się i przytakiwać głową we właściwych momentach. 
Zachowywanie pokerowego wyrazu twarzy jest podstawowym 
błędem, zawężającym pasmo przenoszenia informacji między 
uczestnikami biznesowego spotkania.
Drugim krokiem jest robienie notatek. Czy jednak mamy za-
pisywać to, co partner mówi, jeśli opowiada same bzdury? 
Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Zapisywanie nie służy 
tylko temu, by nie zgubić wątku wielogodzinnych rozmów, 
lecz przede wszystkim temu, by wysłać sygnał o poszanowa-
niu drugiej osoby. Warto pamiętać o tym, że im niższe poczu-
cie własnej wartości ma nasz partner, tym będzie bardziej 
drażliwy na sposób okazywania przez nas tego, czy napraw-
dę jesteśmy zainteresowani jego sytuacją i chcemy poznać 
jego potrzeby. Bardzo ważnym elementem rozmów jest umie-

jętność okazywania empatii i zrozumienia dla wszystkich 
uczestników.
Trzecim krokiem jest czytanie partnerowi – od czasu do czasu – 
tego, co zapisaliśmy. Dlaczego? Nie zdarzyło się jeszcze, by partner 
powiedział: „Idealnie pan to ujął”, „Dokładnie o to mi chodziło”. 
Zawsze będzie miał uwagi w rodzaju: „Źle mnie Pan zrozumiał”, 
„Niezupełnie to miałem na myśli”. Nawet jeśli wiemy, że prawidło-
wo zapisaliśmy argumenty partnera negocjacji, nie wskazujemy 
mu na tym wczesnym etapie, że jest w błędzie i ma kiepską pa-
mięć. Wprowadzamy korekty do naszych zapisków zgodnie z jego 
sugestiami po to, by zasygnalizować zrozumienie jego stanowiska 
i chęć kontynuowania współpracy.
Czwarty krok podpowiada, że powinniśmy pozwolić partnerowi 
swobodnie wypowiedzieć się, co oznacza, że będzie robił mnó-
stwo dygresji. Nie wolno nam, gdy dysponujemy wystarczająco 
dużą ilością czasu i nie gonią nas terminy, powiedzieć part-
nerowi: „Proszę się trzymać tematu”. Jego chęć sfinalizowania 
rozmów i złożenia podpisu na dokumencie końcowym nie bę-
dzie się wyłącznie opierać na faktach i racjonalnym myśleniu. 
Partner z pewnością odwoła się do własnych uczuć, instynktów 
i samopoczucia. Nasze argumenty muszą być spójne, ale sama 
logika nikogo do niczego nie przekona. Musimy zadbać o emo-
cjonalny komfort partnera, bo tylko wówczas on będzie do na-
szej propozycji w pełni przekonany.
Piąty – i ostatni – krok polega na tym, by kontrolować własne sło-
wa i reakcje. Czasami mamy ochotę – i szczerze mówiąc podsta-
wy – by powiedzieć partnerowi, że powinien się douczyć, zanim 
zabierze głos, że jego stan wiedzy jest z innej epoki, a argumenty 
pozbawione rzeczowości. Partner w głębi ducha przyzna nam na-
wet rację: on wie, że nie do końca panuje nad tematem i zna pro-
blem z drugiej ręki. Problem polega tylko na tym, że tego rodzaju 
zwycięstwo nad partnerem jest pozorne. Dlaczego? Sytuacja obra-
żania partnera – nawet uzasadniona argumentami – jest dla niego 
nie do przyjęcia na płaszczyźnie emocjonalnej. Przed kolejną turą 
rozmów partner zada sobie proste pytanie: „Czy i tym razem chcę 
być obrażany?”. Jego odpowiedź będzie tylko jedna: nie przyjdzie 
na spotkanie z nami, a my bez niego nie osiągniemy porozumienia.
Podsumowaniem wszystkich pięciu punktów może być dewiza Mi-
chaela Corleone, filmowego bohatera „Ojca Chrzestnego”: „Najważ-
niejsza rzecz, której nauczyłem się od ojca, to próbować myśleć 
tak, jak ludzie wokół mnie”. ■

EURO LOGISTICS74 REFLEKTOR





W tym samym czasie:



W tym samym czasie:

• Poddanie się niezależnemu badaniu daje szansę uzyskania rekomendacji jakości świadczonych usług jako najlepszych na rynku

• Pomiar pozycji rynkowej firm logistycznych wyłania liderów specjalizacji rynkowych

• Uczestnicy badania, reprezentanci zwycięskich strategii rynkowych: 

- to duże firmy odpowiadające za jedną czwartą obrotu rynku usług logistycznych w Polsce 

- to najszybciej rozwijające się nowe na rynku firmy

• Badanie mierzy pozycję rynkową firm logistycznych

• Ranking odzwierciedla opinie klientów na temat danej firmy w kontekście ocen uzyskanych przez konkurentów

Harmonogram badania: 
zgłoszenia  – kwiecień

przekazanie materiałów do badania – maj

realizacja terenowa – czerwiec

publiczne ogłoszenie wyników – grudzień

LOGISTYCZNY ROKU 2018

Rekrutacja do badania rynku  
Operator Logistyczny Roku 2018 

XVII edycja badania

Badanie satysfakcji klientów dostępne dla wszystkich

www.dgc.com.pl
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NAJWIĘKSZE  
SPOTKANIE  
HANDLOWE  

W BRANŻY  
TRANSPORTOWEJ

24 maja 2018 | Warszawa | Hotel Novotel Airport | www.forum.truck-business.pl

 ❙ Samodzielnie czy przez pośrednika - jak najlepiej zatrudniać 
kierowców z Europy Wschodniej

 ❙ Interpretacja podatkowa - kiedy przewoźnik/spedytor 
powinien zapytać fiskusa?

 ❙ Jak zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności 
kontrahentów?

 ❙ Najlepsze rozwiązania – produkty i usługi dla przewoźników 
drogowych

 ❙ Kabotaż w praktyce
 ❙ Prezentacje zapotrzebowania na usługi transportowe  

– nadawcy transportu
 ❙ Zarządzanie firmą transportową w praktyce
 ❙ Innowacje w transporcie drogowym
 ❙ Sztuczna inteligencja w branży TSL

sala TRUCK
program merytoryczny wydarzenia

NETWORKING
Sesja Handlowa z nadawcami transportu

JAK WDROŻYĆ 7 NAWYKÓW 
SKUTECZNEGO DZIAŁANIA  

MENEDŻERA, SZEFA, W PRAKTYCE
Szkolenie

Pierwsza pomoc w praktyce

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
prowadzone przez wykwalifikowanego 

ratownika medycznego

Prezentacje merytoryczne

z zakresu zatrudniania pracowników  
z Europy Wschodniej oraz interpretacji 

przepisów

Prelekcje nadawców transportu

informujących o przetargach 
oraz zapotrzebowaniu na usługi 

transportowe i logistyczne

Szkolenie interpersonalne

po którym menedżerowie
branży TSL będą pracować  

efektywniej

Sesja Handlowa 

możliwość porozmawiania
z nadawcami transportu
w dedykowanej strefie

sala BUSINESS
strefa handlowa

w programie m.in.:
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